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Apresentação
A 1ª Jornada Ibero-Americana de Pesquisas em Políticas Educacionais e Experiências Interdisciplinares na Educação
é destinada a estudantes, pesquisadores, professores, gestores e profissionais da educação ou de áreas correlatas e
tem o objetivo de congregar pessoas para o debate e exposição de conhecimentos relevantes sobre a pesquisa na área
das políticas públicas em educação e da intersetorialidade das políticas educativas, tendo como base a integração de
conhecimentos e experiências no contexto educacional. Parte do pressuposto de que olhar para as políticas públicas no
campo educacional significa abrir o espaço para a reflexão sobre as idiossincrasias atreladas às diversas necessidades
do sujeito social em seu processo formativo. A jornada pretende fomentar discussões sobre a efetividade das ações
governamentais que buscam melhorar as condições de formação, nos seus mais diversos níveis. Além disso, a Jornada,
por ser Ibero-Americana, permitirá a troca de experiências entre diversos países que possuem estratégias educacionais
diferentes. A programação científica foi estruturada com atividades diversificadas, de modo a agregar o maior número
possível de participantes e foi dividida em mesas-redondas, conferências e comunicações orais.
O eixo estruturante na nossa Jornada é a interdisciplinaridade, que valoriza o diálogo entre as diversas esferas de conhecimento e convida a comunidade acadêmica para pensar sobre a sua efetividade e relevância no contexto educacional. Assim, a Jornada instiga o participante a debater sobre como as práticas interdisciplinares vem sendo adotadas e
com que saberes a educação tem buscado dialogar nos dias atuais, de modo a enriquecer a atuação docente em quaisquer espaços formativos.
Constituem objetivos do evento:
– Promover a reflexão sobre a pesquisa em políticas públicas educacionais e as experiências interdisciplinares na educação;
– Oportunizar a troca de ideias com vistas à formação de uma rede de pesquisadores da área educacional e áreas afins
numa perspectiva interdisciplinar;
– Oferecer um espaço para a comunicação do conhecimento científico educacional construído numa perspectiva interdisciplinar;
– Facilitar o intercâmbio de pessoas que promovem, constroem e se interessam por experiências educacionais (projetos,
ações, políticas) interdisciplinares na educação.
Comitê Científico/Organizador

EIXO TEMÁTICO 1
Políticas públicas educacionais

Politica de educação e educação sexual no Brasil: uma experiência no Rio de Janeiro
Education policy sexual education in Brazil: an experience in Rio de Janeiro
1

GUIMARÃES, E. A. 1

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Serviço Social
elisaufrj@yahoo.com.br

RESUMO – Na década de 90, então, o tema educação sexual foi inserido nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Neste sentido este trabalho tem como objetivo analisar a inclusão do tema transversal - “Orientação Sexual” nas Escolas Municipais do Rio de Janeiro no âmbito da 7a Coordenadoria Regional de Educação. Assim como,
investigar as formas e os recursos utilizados para o desenvolvimento das atividades, mapear as disciplinas
que abordam esta temática e verificar a inclusão do tema Orientação Sexual no Projeto Político Pedagógico
das unidades escolares. Em guiza de conclusão muitas das ações educativas em sexualidade não ultrapassam
os limites de ações provisórias.
PALAVRAS-CHAVE: educação sexual; escola; currículo.
ABSTRACT – In the 90’s, so the theme sex education was entered in the National Curriculum Parameters. In this respect
this work has the objective of analyzing inclusion of transversal theme - “Sexual Orientation” - Municipal Schools of Rio de
Janeiro as part of the 7th Coordination Education Regional. Just as investigate ways and resources used for the development
of activities; mapping disciplines addressing this and verify that the topic Guidance Sexual Political Pedagogical Project
in the school units. In conclusion many of the educational actions sexuality do not exceed the limits of provisional actions.
KEYWORDS: sex education; school; curriculum.

1. INTRODUÇÃO

2. DESENVOLVIMENTO

Este artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados encontrados na pesquisa desenvolvida no curso de
mestrado em Serviço Social que visava analisar a inclusão do Tema transversal – “Orientação Sexual” – contidas
nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério
da Educação (MEC), nas Escolas Municipais da 7ª
Coordenadoria Regional de Educação do Rio de Janeiro.
Neste sentido apresento o processo metodológico adotado na pesquisa de campo e apresento os resultados encontrados. Cabe ressaltar a dificuldade na coleta do material
assim como a indisponibilidades das diretoras em responderem o questionário, porque de 117 escolas apenas 47
devolveram. Verifiquei também que a maioria respondeu
positivamente em relação ao trabalho do tema sexualidade
na escola. Identifiquei que esta temática é trabalhada na
maioria das vezes a partir de conversas informais. E em
relação às disciplinas que abordam esta temática percebi
que ciências é a disciplina dita como o “lugar apropriado”
para esta discussão. No que diz respeito à inclusão deste
tema no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, embora
a maioria dos gestores afirmem que o tema está inserido
no mesmo, não tive como ratificar esta resposta, pois as
escolas não disponibilizaram este documento para a análise.
Considero que a inclusão da temática “Orientação
Sexual” como tema transversal foi um avanço, mas ainda
não garante que um trabalho relacionado ao tema sexualidade seja efetivado nas escolas.

2.1. Revisão da literatura
A inserção da Educação Sexual na escola decorre do contexto
histórico e das demandas atuais. A reinserção deste tema na
escola parece sempre estar associada, por um lado, a uma
dimensão problemática – como fora no passado em relação
à sífilis e atualmente com o discurso sobre Aids e gravidez na
adolescência – e, por outro, a uma mudança nos padrões de
comportamento sexual, que se expressam nos movimentos
sociais de diversos setores da sociedade. Este quadro evoca,
portanto, intervenções em escala populacional, individual,
bem como governamental (Altmann, 2001), principalmente
no que diz respeito a elaboração do currículo formal.
Destarte, o currículo sempre foi alvo da atenção de todos
os que buscavam entender e organizar o processo educativo
escolar. No entanto, foi somente no final do séculos XIX e
XX nos Estados Unidos, que um significativo número de
educadores começou a tratar mais sistematicamente de
problemas e questões curriculares, dando inicio a uma serie
de estudos e iniciativas que, em curto espaço de tempo,
configuraram em um novo campo de estudo. (Silva, 1995)
Segundo Silva (1995), o propósito mais amplo destes estudos é planejar cientificamente as atividades pedagógicas
e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e o
pensamento do aluno se desviassem de metas e padrões
pré-definidos. A partir disso, a teoria curricular, deixou de
se preocupar apenas com a organização do conhecimento

Políticas Públicas Educacionais
ISSN: 2525-9571

9

GUIMARÃES, E. A.

escolar e passou a contestar o conhecimento recebido. Ou
seja, o currículo passou a ser visto, não apenas como resultado das relações sociais de poder, mas também como histórico e socialmente contingente. “O currículo é uma área
contestada, é uma arena política” (Silva, 1995, p. 21).
Neste sentido o currículo não pode ser entendido fora do
campo cultural e ideológico existente na sociedade. Nesta
perspectiva, a educação e o currículo devem ser vistos como
expressões e resultados das disputas ideológicas que ocorrem em uma dada configuração sócio-histórica. Dito de
outra forma, o currículo e a educação estão profundamente
envolvidos em uma política cultural, o que significa que
são tantos campos de produção ativa de cultura, quanto,
campos contestados (ibdem).
Numa perspectiva mais ampla, apreende-se, através
do currículo oculto, atitudes e valores próprios de outras
esferas sociais, como por exemplo, aqueles ligados à nacionalidade. As analises mais recentemente, indicam também
a influência das dimensões de gênero, da sexualidade ou
de raça no “currículo oculto” (Silva, 2005, p.79).
As relações entre escola e currículos foram influenciadas
pela teoria crítica, o que deu força política à problematização da divisão de classes e seguindo esse movimento
outros começaram a questionar o conteúdo presente nas
escolas e suas formas de abordagem. Louro (2003) aponta
que, nos anos 60, ocorreu a emergência de movimentos
sociais, principalmente o feminista e o negro, que questionavam a posição central do homem branco, hetero e rico
nos campos da ciência e da política, explicitando o caráter
cultural das produções, científicas, artísticas e estéticas.
Isto possibilitou o reconhecimento de novas identidades
culturais, reconhecendo a cultura como algo complexo e
múltiplo. De forma sintética, podemos afirmar, então, que
os movimentos sociais contribuíram, particularmente para
a construção de um currículo que possibilitava a inserção
da educação sexual 1.
Entretanto o currículo tem sido tradicionalmente concebido como um espaço onde se ensina a pensar, onde se
transmite o pensamento, onde se aprende o raciocino e a
racionalidade. Neste sentido, temas que estão presentes
na escola como, relações de gênero e sexualidade, ainda
encontram dificuldades para entrar no currículo e, quando
entram assumem um caráter informativo, como é o caso
da sexualidade e a prevenção das DST’s, HIV/Aids, ligadas
ao biológico ou/ou reprodutivo (Silva, 2005).
Portanto, para compreendermos a discussão do currículo escolar, é necessário considerarmos tanto as dimensões objetivas, tais como as leis, as normas curriculares e os
projetos pedagógicos, quanto às dimensões subjetivas como
as concepções de educação, crenças e valores atribuídos
pelos agentes da educação formal da sociedade em questão.
Embora essas dimensões objetivas sejam mais visíveis,
todos esses fatores são importantes quando nos propomos
1 Destacando-se, neste contexto, o movimento de mulheres e movimentos feministas; movimentos homossexuais; movimentos de negras, negros
e populações quilombolas; movimentos de população indígenas; movimentos de trabalhadores/as rurais e sem-terra e movimentos pró-criança e adolescente (Louro, 2003).
10

a examinar como se opera a definição dos conteúdos que
compõem ou são desconsiderados, na construção dos currículos escolares. Nenhum conhecimento é veiculado, de
forma oculta ou manifesta, sem que seja conscientemente
escolhido, ainda que o sentido ideológico dessa escolha
permaneça dissimulado para muitos educadores.
Não é por acaso que as diversidades étnicas, raciais,
de gênero e sexuais foram, por tanto tempo, relegadas ao
esquecimento nos currículos escolares. A tradição na qual
os currículos foram organizados nos diferentes contextos
sociais, não apenas diz respeito ao seu poder de determinar
o que se devia processar na sala de aula, mas também ao seu
poder de diferenciar, classificar e hierarquizar os sujeitos
e os conhecimentos de forma “oficial”.
A seleção curricular pode ocorrer por dois caminhos
distintos: a transformação ou a reprodução. Na dimensão
transformadora, a incorporação das diversidades acena
para a enunciação e para o desenvolvimento dos conflitos,
a fim de reconhecer as formas de instituição das desigualdades sociais e a partir daí, estimular os questionamentos
sobre o modo como são fabricadas e utilizadas as hierarquias discriminatórias (Louro, 2001).
Na segunda dimensão, o currículo escolar apenas reproduz o que a sociedade contextual legitima como certo,
normal ou regular. Essa concepção se expressa, principalmente, nos currículos prescritivos, dos quais os livros
didáticos se tornaram os maiores aliados. Esses currículos
são construídos a partir da noção de que há um conhecimento verdadeiro e universal que deve ser repassado aos
estudantes (Louro, 2001).
Considerando que educação tem como objetivo socialização das gerações mais novas, tornando-as aptas a conviver na sociedade, de acordo com o seu conjunto de normas
pré-existentes, torna-se necessário conformar/disciplinar
os indivíduos aos padrões hegemônicos de masculinidade
e feminilidade existentes na sociedade (Almeida, 1995). E a
escola é um veículo tradicionalmente legitimo para ministrar
a educação através da qual os indivíduos devem alcançar as
similitudes essenciais que a vida coletiva exige. Isto explica
por que, de forma implícita ou explícita, o projeto de homogeneização sempre esteve presente no currículo da escola.
Não apenas as escolas como instituições sociais, mas
também os seus agentes atuam de forma interessada na
formação de conceitos e, consequentemente, de pessoas.
É assim que circulam, no ambiente escolar, outros significados que, concomitantemente ao currículo formal,
reforçam a concepção de homem, de conhecimento e de
mundo socialmente compartilhados.
Através das ações que se processam no cotidiano da
escola e de todos os artefatos que compõem este ambiente,
os verdadeiros sentidos do currículo podem ser apreendidos. Sentidos que apenas uma análise mais apurada permitiria explicitar.
No que tange à sexualidade, esses sentidos dissimulados
se escondem, frequentemente, na linguagem naturalizada
que produzem e reproduzem classificações e estereótipos.
Nas regularidades da vida cotidiana da escola e nos saberes
do senso comum com o qual os educadores se comunicam,
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residem as noções partilhadas de sexualidade normal, de
comportamentos apropriados que os educadores utilizam
para ensinar sobre a sexualidade nas salas de aula.

2.2. Descrição
Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi realizada
uma análise dos Descritores Curriculares da Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) e
também uma coleta de dados a partir de um questionário
enviado para todas as escolas da 7a CRE.
Neste sentido, foi realizada uma busca no site da SME/
RJ com o objetivo de “baixar” todas as diretrizes curriculares do ano de 2012 para cada disciplina. Dentro de cada
documento, utilizei como critério de pesquisa 2 as seguintes
palavras e expressões: sexualidade; sexo; educação sexual /
orientação sexual; gênero e corpo. Após esta busca elaborei
uma tabela com todas as disciplinas e com cada uma das
palavras pesquisadas.
A escolha do campo de pesquisa se deu a partir da minha
experiência nesta área e pelo desejo de aprofundar a pesquisa realizada em 2007 com os alunos das escolas que
integram a 7ª coordenadoria. Desta forma o universo da
pesquisa foi constituído pelas escolas do ensino fundamental da 7a CRE. Como instrumento de coleta de dados lancei
mão de um questionário semi estruturado com perguntas
abertas e fechadas. Estes questionários foram distribuídos
para todas as unidades do ensino fundamental.
Visando uma melhor manipulação dos dados foi escolhida a abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e
o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas (Silva, 2005).
Esta pesquisa tinha como objetivos: investigar as formas
e os recursos utilizados para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao tema “Orientação Sexual”; verificar a
inclusão da Orientação Sexual como Tema Transversal no
Projeto Político Pedagógico das unidades escolares (U.Es); e
mapear as disciplinas que abordam esta temática através da
analise dos descritores curriculares da Secretaria Municipal
de Educação. Foram distribuídos 117 questionários, mas
apenas 47 escolas devolveram. Sendo que destes devolvidos,
uma escola não respondeu às questões referentes a pesquisa.

2.3. Resultados
Educação sexual nos descritores curriculares do Rio de
Janeiro – Foi identificado nas diretrizes do documento
oficial que serve de base para a orientação do trabalho
pedagógico, criado para ser aplicado dentro de todas as
escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiros só
2 Esta pesquisa foi realizada através da “ferramenta de busca” dentro do
próprio documento que estava em PDF.

faz referencia aos temas: gênero, sexualidade, sexo, corpo
e a educação sexual predominantemente na disciplina de
Ciências. Podemos verificar que a secretaria municipal de
educação não está seguindo as orientações dos Parâmetros
Curriculares Nacionais em relação ao Tema Transversal
“Orientação Sexual” na escola, ou seja, o tema só aparece
em algumas disciplinas e não em todas como sugere os
Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs.
Os PCNs, por sua vez apresentam um documento exclusivo para o tratamento do tema, entretanto parece que não
é consultado na formulação das orientações curriculares do
município do Rio, pois a partir do quadro acima podemos
perceber a distância entre o que é sugerido pelo Ministério
da Educação (MEC) e o que é aplicado pelos municípios.
Desta forma, constatamos que a Disciplina de Ciências
tem se configurado como o principal espaço onde o tema
da sexualidade tem sido trabalhado nas escolas. Não por
acaso, a maioria dos gestores responderam que o tema da
sexualidade era trabalhado “nas aulas de ciências”. Este
resultado vai de encontro com outras pesquisas (Castro
et al., 2004; Rosistolato, 2003; Meyer, 1998).
Segundo Altmanm (2006), os livros didáticos de
Ciências, se não todos, grande parte deles, têm como conteúdo específico do 8º ano do ensino fundamental temas
ligados à sexualidade. Inserida em um livro de Ciências,
a forma de abordar o tema está delimitada pelas especificidades dessa área, em outras palavras, a sexualidade é
tratada sob uma perspectiva das ciências biológicas. Como
exemplo disso a autora cita alguns dos títulos dos capítulos
de um livro e seus subtítulos: Reprodução e manutenção
da espécie; Origem das células reprodutoras; e O sistema
reprodutor humano. Como leitura, o livro oferece textos
sobre: O nascimento de gêmeos; O controle da natalidade; e Algumas doenças transmitidas por contato sexual.
(Altmanm, 2006). Ligado a esta temática, alguns livros também incluem algum item sobre adolescência, puberdade e
transformações no corpo.
No que se refere a discussão de gênero, este tema aparece no conteúdo programático das disciplinas de Historia
e de Ciências. Considero este tema importante no que diz
respeito a formação de valores e conceitos relacionados aos
papeis masculinos e femininos principalmente em relação
ao exercício da sexualidade.
Assim como gênero e sexualidade a inclusão da temática
corpo no conteúdo programático das disciplinas é importante porque nos PCNs - Tema Transversal “Orientação
Sexual” – considera o “Corpo: matriz da sexualidade”.
Segundo os PCNs (1997), o conceito de corpo diz respeito
às possibilidades de apropriação subjetiva de toda experiência na interação com o meio. No conceito de corpo
estão incluídas as dimensões da aprendizagem e todas
as potencialidades do indivíduo para a apropriação das
suas vivências. Porém, Louro adverte que reduzir a sexualidade a dimensão do corpo e aceitá-la com algo exclusivo
da natureza (2000).
Os PCNs propõem que a educação sexual seja trabalhada como um tema transversal. Isto exige um trabalho
integrado de diversos professores, em que o tema fosse
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abordado transversalmente em todos os ciclos de escolarização e não como conteúdo de uma única disciplina em
um único período escolar. Entretanto, o que verificamos
nos descritores curriculares da SME/RJ, é que não existe
indicação para um trabalho transversal. Esse dado é ratificado pela própria secretaria quando estabelece parceria
com outras instituições para a realização de trabalhos voltados para o tema da sexualidade e quando cria projetos
no setor de extensividade 3.
Educação sexual nas escolas cariocas – Uma das questões
visava verificar se “o tema sexualidade era trabalhado na
escola” e a maioria respondeu que trabalha o tema sexualidade em suas escolas. Desdobrando este dado percebemos
que as escolas de segundo segmento foram quase unanimes
em afirmar existência de atividades neste sentido. Já as
escolas do primeiro segmento que responderam positivamente em relação ao trabalho do tema sexualidade em
suas unidades, indicaram que têm turmas de PEJA 4 ou
turmas de projetos de realfabetização ou aceleração. Estas
turmas são formadas pelos alunos que apresentam defasagem idade/série, ou seja, são alunos que estão fora da idade
para as turmas regulares e por isso vão para as turmas de
projeto. Considerando que a maioria das escolas do primeiro segmento não desenvolve um trabalho de orientação
sexual com os alunos, este dado se torna importante para
pesquisa, pois me leva a pensar que este tema é abordado
em algumas escolas do primeiro segmento apenas quando
estas possuem alunos com idades mais avançadas.
Para exemplificar, no questionário foi possível articular
as respostas das escolas que responderam positivamente em
relação ao desenvolvimento do trabalho da sexualidade com
o desejo da mesma em receber o Projeto Papo Cabeça em sua
unidade. Neste cruzamento de dados percebi que as escolas
que desenvolviam o trabalho com tema sexualidade e não
desejavam o Projeto Papo Cabeça se justificavam dizendo
que os alunos não tinham o perfil para participar do projeto:
“Não temos, dentro da nossa unidade escolar, alunos que atendam
o perfil dos que poderiam participar de tais ações.” (E.M.P.N.5),
entretanto respondia que o tema estava inserido no Projeto
Político Pedagógico e é “trabalhado de forma interdisciplinar”
(E.M.P.N.). Esta escola é uma unidade de primeiro segmento
que, em um primeiro momento respondeu que desenvolvia a
temática da sexualidade de acordo com a proposta do Tema
Transversal e depois no final do questionário ela recusa um
projeto porque os alunos não têm o perfil.
A maioria das escolas que não trabalha com tema sexualidade é escola composta por apenas turmas do primeiro
segmento. Neste sentido surge uma problematização em
relação a esta resposta: a sexualidade não é assunto para
criança ou, para trabalhar sexualidade é preciso preencher
um perfil adequado.
O fato é que as escolas que atendem somente os alunos
de 6 a 11 anos (E.I e 1º ao 5º ano) não trabalham a temática da
sexualidade com seus alunos. Podemos afirmar que estas não
3 Dados verificados em 2012.
4 Programa de Educação Jovens e Adultos
5 E.M P.N: Para não identificar as unidades escolares utilizarei as siglas
Escola Municipal (E.M) e letras aleatórias para completar o nome da escola.
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atendem as orientações do Tema Transversal “Orientação
Sexual” para os primeiros ciclos do ensino fundamental.
Apesar dos gestores negarem um trabalho de educação
sexual nas escolas, vale ressaltar que em 2010, numa escola
em que atuei como assistente social do PROINAPE, uma
professora de uma turma de 3º ano do ensino fundamental,
solicitou que a equipe trabalhasse a temática da sexualidade
com a turma dela.
Este trabalho foi desenvolvido pela equipe do
PROINAPE 6, durante quatro meses com encontros quinzenais. A cada encontro nós discutíamos um assunto de
interesse dos alunos. Como estes alunos estavam dentro
da faixa etária de 9 a 11 anos, discutimos as questões relacionadas a mudanças do corpo, próprias da idade; sobre
o período da adolescência; trabalhamos as curiosidades
deles referente à gravidez “como acontece”; temas referentes às doenças sexualmente transmissíveis; e questões
de gênero. Em relação às DSTs, eles sempre questionavam
sobre a Aids (HIV). Também foi trabalhado com eles os
métodos de prevenção da gravidez e DSTs, principalmente
as camisinhas feminina e masculina, que suscitavam maiores curiosidades. No final dos encontros com esta turma,
os alunos produziram cartazes com os temas trabalhados
para serem expostos na escola.
Podemos ver, então, que mesmo os gestores negando um
trabalho de educação sexual para os alunos mais novos, justificando isto pela falta de maturidade dos mesmos para realizar
esta discussão, este trabalho que foi realizado pela equipe do
PROINAPE, nos revelou que estes alunos tinham acesso a
filme “pornô”, além da proximidade com adolescentes grávidas, de pessoas portadoras do vírus HIV; isso contribuía
para as curiosidades e interesse nos assuntos discutidos.
Percebemos que a sexualidade não se manifesta apenas
na adolescência, ela se apresenta de outras formas na infância e na adolescência traz novas questões e curiosidades
que a escola também pode trabalhar. E pelo que vimos nos
dados obtidos, as escolas não estão desenvolvendo este
tema com os alunos mais novos e desta forma considero
que estão longe de realizar um trabalho planejado, elaborado e contínuo como exige os PCNs.
Cabe aos professores ultrapassar seus papéis de meros
transmissores de informação, uma vez que eles são produtores culturais profundamente implicados nas questões
públicas, como tem afirmado Giroux (1995). É necessário, pois, ampliar a definição de pedagogia e currículo,
não se limitando simplesmente ao domínio de técnicas
e metodologias.
Conversas Informais sobre Sexualidade – A pesquisa buscou
identificar como cada unidade escolar trabalhava o tema da
sexualidade e quais recursos elas utilizavam para realizar as
atividades voltadas para esta temática. A maioria das escolas
pesquisadas ainda trata da sexualidade no campo da informalidade, o tema é apenas discutido ou trabalhado quando
surge alguma demanda por parte do aluno. Ou seja, diante
de uma situação levantada pela turma e/ou aluno.
Logo em seguida é citado o trabalho da sexualidade
6 Equipe formada por uma assistente social, uma psicóloga e uma professora.
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inserido na disciplina de ciências. Isso revela que as escolas,
apesar de responderem que trabalham com o tema, este
está incluído na disciplina que apresenta como um de seus
conteúdos, a discussão do aparelho reprodutor feminino
e masculino.
É importante ressaltar que os gestores também citaram
“palestras” como forma de trabalhar o tema em suas unidades. A realização de palestras nos leva a pensar que estas são
realizadas por profissionais convidados, ou seja, estabelece
parceria com outras instituições como: o hospital Rafael de
Paula e Sousa e a Farmanguinhos 7. Podemos perceber que
ao mesmo tempo em que a escola demonstra o interesse
de abordar o tema com os alunos ela transfere a responsabilidade para os profissionais destas outras instituições.
O Centro de Estudos do Aluno (CEST) é um espaço
aberto e utilizado das mais diversas formas, como por
exemplo, reforço de matemática, português ou outros
temas de interesse da escola. E este foi citado por cinco
gestores como um lugar que a escola escolheu para trabalhar o tema sexualidade.
Quando os gestores respondem: “Através do Currículo” e
“Planejamento dos Descritores”, isso quer dizer que ela só trabalha o tema quando aparece nos descritores curriculares.
Ou seja, apenas cumpre mais um conteúdo programático.
E se o tema não estiver nos descritores, não trabalha.
Em apenas um questionário verificou-se o registro
da disciplina Educação Sexual 8 e cabe ressaltar que esta
escola é diferenciada no município do Rio de Janeiro, por
ser integral e composta por turmas de 7º ao 9º ano do ensino
fundamental, “Ginásio Experimental”. E apenas uma escola
citou o Projeto “Papo Cabeça” como um parceiro no desenvolvimento de atividades sobre sexualidade com os alunos,
cabe destacar que este projeto atua somente nas escolas da
7ª CRE. Esta parceria também não quer dizer que a escola
se envolve nas atividades, pois este projeto é desenvolvido
por estagiários que tem vinculo com a UFRJ e não com a
escola. Na maioria das vezes o projeto acaba e a escola não
dá seguimento aos trabalhos com os alunos.
Como podemos constatar mais uma vez ciências é a disciplina mais citada pelas escolas, ou seja, a maioria das escolas trabalha o tema dentro desta disciplina. Este resultado
corrobora com as orientações dos descritores curriculares
da SME, que aborda a temática da sexualidade predominante nesta disciplina. E vai de encontro também com
outros estudos realizados como já foi dito anteriormente.

ou da exibição de um vídeo. Essas formas de trabalho são
esporádicas e inconstantes. O principal espaço onde o tema
da sexualidade tem sido trabalhado nas escolas são as aulas
de Ciências.
Este resultado chama a atenção para uma falta de
parâmetro e diretriz para o desenvolvimento do trabalho
relacionado a sexualidade na escola. Segundo os PCNs, o
tema “Orientação Sexual” é para ser trabalhado de forma
transversal, ou seja, perpassando por todas as disciplinas.
É preciso ainda considerar que estas questões têm
sido muito pouco discutidas nas escolas, nos cursos de
Pedagogia e nos cursos de formação de professores em
geral. Segundo Giroux (1995) a pedagogia deve ser responsabilizada ética e politicamente pelas estórias que produz,
pelas afirmações que faz sobre as memórias sociais e pelas
imagens do futuro que consideram legítimas.
É possível observar que mesmo tendo sido colocada
em discurso de forma tão intensa nas últimas décadas, a
sexualidade mais do que nunca tem sido vigiada e controlada. Em relação à escola, por exemplo, muitos educadores
têm tomado para si a responsabilidade de atuarem como
“vigilantes” da sexualidade, na tentativa de moldarem os
comportamentos que consideram mais apropriados para
meninos e meninas.
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LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma
perspectiva pós estruturalista. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

As respostas nos indicam, contudo, que são as demandas
dos alunos que levam os professores a falarem sobre o tema
da sexualidade. Isso pode se dar em forma de conversas
informais, de uma palestra de um especialista convidado

SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade
e da diferença. In: ______ (org.). Identidade e diferença: a
perspectiva dos Estudos Culturais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
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7 Instituição vinculada a Fio Cruz que desenvolve projetos na Comunidade
da Cidade de Deus em Jacarepaguá.
8 Diante da resposta desta escola foi realizado contato com a direção a
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RESUMO – As discussões apresentadas neste texto são fruto de uma pesquisa, de cunho bibliográfico, que
buscou estabelecer um diálogo interdisciplinar entre os campos da Geografia, com o foco nos estudos territoriais, e da Educação. Buscamos refletir sobre a Escola em Tempo Integral (ETI) no contexto do Plano
Municipal de Educação (PME) do município de Governador Valadares. O material empírico foram os textos
legais referentes ao Plano Nacional de Educação (PNE), Plano Municipal de Educação, documentos sobre a
ETI e informações disponibilizadas via web. Os resultados evidenciam que o texto do PME fortalece a ETI
ao propor a sua consolidação. Entretanto, a ETI enfrenta o desafio de ampliar a jornada escolar sobre uma
estrutura e uma organização temporal que conspira contra a formação integral do sujeito. A organização
temporal não é objeto de reflexão do PNE e do PME, e o tempo que se amplia pode, portanto, permanecer
fragmentado. As estratégias que impelem ao movimento em direção à cidade são importantes para a ETI e
podem contribuir para mudanças na organização temporal. Entretanto, tal movimento ainda pontual na ETI,
depende do movimento das escolas para a construção de relações espaço temporais. A perspectiva do PNE
para o tempo integral pode-se configurar como um tipo de “educação prioritária”, ao limitar o acesso a metade
das escolas e a uma quarta parte dos estudantes. Nesse sentido ressalta-se o avanço da ETI com a proposta de
universalização do tempo integral.
PALAVRAS-CHAVE: escola em tempo integral; território; plano municipal de educação.
ABSTRACT – The discussions presented in this text are the result of a bibliographical survey, which sought to establish
an interdisciplinary dialogue between the fields of Geography, with a focus on territorial studies, and Education. We seek
to reflect about the Full-time School (FTS) under the Municipal Education Plan (MEP) in the municipality of Governador
Valadares. The empirical data were the legal texts concerning the National Education Plan (NEP), the Municipal Education
Plan, documents on the FTS and information available via the web. The results show that the text of MEP strengthens the
FTS through the proposal of its consolidation. However, the FTS faces the challenge of expanding the school journey on a
structure and a temporal organization which conspires against the full formation of the subject. The temporal organization
is not a NEP or a MEP object of reflection, and the extended time can therefore remain fragmented. The strategies which
impel the movement towards the city are important to the FTS and may contribute to changes in the temporal organization.
However, such a still punctual movement in the FTS, depends on the movement of the schools for the construction of temporal space relations. The perspective of the NEP for the full-time can be set up as a kind of “priority education”, through the
limitation of the access to half of the schools and a quarter of the students. In this sense, it is emphasized the advancement
of the FTS with the proposal of the universalization of full-time.
KEYWORDS: full-time school; territory; municipal education plan.

1. INTRODUÇÃO
A ampliação da jornada escolar nos sistemas públicos
estaduais e municipais está prevista na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996 (Brasil, 1996). Em duas
décadas de sua publicação, experiências e discussões que
envolvem o aumento do tempo diário de permanência das
crianças e dos adolescentes nas escolas tem ganhado centralidade no Brasil, especialmente pós edição do Programa
Mais Educação (PME) (BRASIL, 2010a e 2010b).
Enquanto estratégia indutora para implantação e

implementação de uma agenda nacional de educação integral em jornada ampliada (Moll, 2012), o PME foi instituído
pelo Governo Federal por meio da Portaria Interministerial
nº 17/2017 (Brasil, 2007) e regulamentado pelo Decreto nº
7.083, de 27 de janeiro de 2010 (BRASIL, 2010c).
A finalidade do PME é contribuir para a melhoria da
aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação básica
em tempo integral, considerando-se “educação básica em
tempo integral” a jornada escolar com duração igual ou

Políticas Públicas Educacionais
ISSN: 2525-9571

15

ALMEIDA, K. N. de; ROCHA, D. R. de C. e SOUZA, M. C. R. F. de

superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo,
compreendendo o tempo total em que o(a) aluno(a) permanece na escola ou em atividades escolares em outros
espaços educacionais (BRASIL, 2007; 2010d; 2014a).
A ampliação da jornada escolar se constitui no cenário
educacional brasileiro, no decênio 2014-2024 com uma
intencionalidade expressa na Lei nº 13.005/2014 que instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE). A referida lei
prevê, como meta, a ampliação da jornada escolar para no
mínimo 50% das escolas públicas e 25% dos (das) alunos(as)
(BRASIL, 2014b).
A análise empreendida neste texto se volta para o cenário acima descrito, de ampliação da jornada escolar, e toma
como objeto de reflexão a política de educação municipal
da cidade de Governador Valadares que instituiu, a partir
do ano de 2010, a Escola em Tempo Integral, ampliando a
jornada escolar diária, de 4:30h para 8h de atividades, para
todos os(as) alunos(as) da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental, universalizando o tempo integral e antecipando o preconizado na meta do PNE. Atualmente, vinte
e quatro mil crianças e adolescentes estudam em tempo
integral nas 53 escolas e 15 creches conveniadas na cidade e
no campo, conforme dados disponibilizados pela Secretaria
Municipal de Educação (SMED).
O Plano Municipal de Educação de Governador
Valadares foi aprovado pela lei Municipal nº 6.636 em 24
de junho de 2015 e estabeleceu as metas para os próximos
10 anos da educação no município. O PME foi elaborado
pelo município, no ano de 2015, como decorrência do estabelecido no PNE, em seu artigo 8º que definiu o prazo de
1 (um) ano contado da publicação da lei para que Estados,
Distrito Federal e Municípios, elaborassem ou adequassem
seus respectivos planos de educação (BRASIL, 2014c).
O plano, em sua confecção original, foi permeado por
reflexões, debates e produções coletivas, destacando a
participação de diversos atores envolvidos no processo
educativo, alunos, pais, professores, Conselho Municipal
de Educação, servidores do órgão central, Universidades
públicas e privadas, Institutos Federais dentre outros, conforme registros e documentos disponibilizados pela SMED.
Ao analisarmos o PNE, em sua meta 6, podemos constatar que a oferta da educação em tempo integral direciona-se para a oferta da educação em tempo integral em, no
mínimo cinquenta por cento das escolas públicas. Neste
quesito, o município de Governador Valadares, após o
empreendimento de diversos esforços, tanto em âmbito
municipal, estadual e federal, além da sociedade civil, está
na vanguarda da ampliação da jornada escolar, visto que
em 2010, implantou o tempo integral em todas as escolas
da rede municipal, urbanas e do campo. Tanto que a meta
6 do PME/GV apresenta texto diferente do Plano Nacional,
com vistas não mais em implantar o tempo integral, mas
em consolidar sua implantação na rede municipal e ampliar
a oferta para as escolas estaduais.
Consolidar a educação em tempo integral nas unidades educacionais municipais, iniciada e universalizada em 2010, e
ampliar a oferta da educação em tempo integral nas escolas estaduais, inclusive no Ensino Médio, para alcançar, no
16

mínimo, 50% das escolas e da matrícula (GOVERNADOR
VALADARES, 2015a. p.121)

Buscamos com a análise empreendida refletir sobre
a ETI no contexto do PME, possibilidades e limites que
o texto da lei apresenta para a consolidação desta proposta. Subsidia esta análise o texto do PME (Governador
Valadares, 2015) e documentos e informações sobre a
ETI, divulgados pela Secretaria Municipal de Educação
(SMED) e documentos disponíveis no sitio eletrônico www.
valadares.mg.gov.br 1. O referencial teórico se ancora em
estudos sobre ampliação da jornada escolar, sobre a ETI
de Governador Valadares e sobre território, estabelecendo-se assim um diálogo interdisciplinar entre o campo da
Educação e da Geografia.

2. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
TEMPO INTEGRAL
Nos documentos relativos a ampliação da jornada escolar
no Brasil, tem comparecido referências ao território instigando a escola a repensar seus tempos e espaços educativos, e a sair dos seus muros. Desse modo tanto a escola,
como os espaços extraescolares podem ser transformar
em territórios educativos. Nesse sentido cada um desses
espaços deve ser tomado como espaço/território, para
além da “mera estrutura física – grande/pequeno, feio/
bonito... – mas como lugar de vida, de relações. Não como
algo passivo, continente, mas como conteúdo e sujeito destas experiências, que as qualifica, interferindo na vida de
quem os ocupam” (BRASIL, 2010e. p. 21).
Valendo-nos de autores do campo da Geografia compreende-se, neste texto, o território como espaço de relações no qual se entrecruzam o político, o social, o cultural,
o simbólico. Território
significa natureza e sociedade; economia, política e cultura;
ideia e matéria; identidades e representações; apropriação,
dominação e controle; descontinuidades; conexão e redes;
domínio e subordinação; degradação e proteção ambiental,
terra, formas espaciais e relações de poder; diversidade e
unidade (SAQUET, 2007. p.24).

O processo de produção do território é construído pelo
movimento histórico no qual o território é apropriado e
construído socialmente como resultado e condição do
processo de territorialização. Portanto, essa produção é
produto do processo cotidiano de apropriação e domínio
social e inscreve-se no estabelecimento das relações sócio
espaciais, em um campo de poder.
O debate, aprovação e implantação de um Plano
Municipal de Educação, bem como a proposição de uma
política de ampliação de jornada escolar, são, pois palco
de embates territoriais no qual se entrecruzam valores,
pontos de vista, concepções de educação, concepções de
cidade e de campo, intenções, concepções de sujeito a se
1 Os acessos a esse sítio eletrônico apresentados neste texto datam de 10
jun. 2016.
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formar, articulações da escola (ou não) com o seu entorno,
dentre outros aspectos. Nesses embates as redes de poder
circulam constituindo os territórios, delimitando ações e
circunscrevendo o campo de ação dos diferentes atores que
compõem o território (RAFFESTIN, 1993).
Tendo como referência essas reflexões empreendemos
uma análise da meta 06 do PME de Governador Valadares e
o conjunto das 09 estratégias que a incorporam. Esta meta
aponta para a consolidação da oferta em tempo integral
nas escolas da rede municipal. Para a rede estadual2 prevê
a ampliação do tempo nas escolas estaduais, inclusive no
Ensino Médio, para alcançar, no mínimo, 50% das escolas
e da matrícula. As nove estratégias em que se desdobra versam desde a melhoria dos espaços escolares, qualidade da
educação, atendimento educacional especializado, financiamento, até a articulação das escolas com os espaços educativos da cidade. Nesta análise refletimos sobre o PME e
a ETI em duas direções: o espaço da escola e o espaço para
além da escola.

3. O ESPAÇO DA ESCOLA
A ETI foi implantada como projeto estratégico da educação visando o fortalecimento da identidade local para o
desenvolvimento sustentável da região, visto que a falta
de perspectiva de trabalho e melhores condições de vida
fizeram com que se instalasse no município a cultura
da emigração que levava os jovens valadarenses, em seu
período mais produtivo a buscar oportunidades em outros
continentes, sobretudo nos Estados Unidos da América,
onde à época, estimavam-se 50 mil brasileiros residentes
(MADUREIRA, 2013a).
O projeto de implantação da Escola de Tempo Integral
nas cinquenta e uma unidades escolares da cidade e do
campo e nas 23 creches conveniadas do município de
Governador Valadares em 2010 objetivava a inclusão e
equidade de oportunidades para as crianças e adolescentes
em estreita articulação com um currículo multidisciplinar,
envolvendo as dimensões do saber e da vida cotidiana dos
alunos, de suas comunidades e de espaços sociais amplos
(MADUREIRA, 2013b).
A ETI tem como premissa um tempo único, no qual o(a)
aluno(a) vivencia de 8h às 16h, diferentes experiências e
aprendizagens. Nesse sentido a ETI define-se como:
A Escola de Tempo Integral é mais que Escola Integrada. No
caso da Escola Integrada, um segundo turno é composto por
várias oficinas ou atividades em outras localidades (para além
da escola). Na Escola de Tempo Integral, o projeto pedagógico
é único, não diferenciando aulas regulares de outras atividades. Até mesmo o tempo de refeição inclui-se no projeto
educativo (GOVERNADOR VALADARES/SMED, 2009. p.16).

A questão espacial foi uma das primeiras a se colocar
como dificuldade para a ETI. Ao universalizar o tempo
2 A Rede Estadual em Governador Valadares conta com 46 escolas funcionando em jornada parcial de 4:30h diárias.

integral fez se necessário a ampliação das escolas que foram
feitas inicialmente de modo precário. Fez-se necessário disponibilizar mais salas de aula, adaptar refeitórios, banheiros, quadras em escolas que muitas vezes não dispunham
de espaços e os recursos aportados se faziam, também,
insuficientes. O relatório de monitoramento e avaliação da
ETI expõe essa fragilidade estrutural e os apontamentos de
estudantes, pais, professores e gestores sobre a necessidade
de reestruturação do espaço escolar (UFMG, 2012).
Para a consolidação da ETI a estratégia 6.2 do PME
define: “assegurar a qualidade do atendimento em tempo
integral, investindo na infraestrutura física em relação
ao espaço, ao tempo e aos materiais, a partir vigência
deste PME” (Governador Valadares, 2015, p. 121). Para dar
cumprimento à esta estratégia, as subsequentes (6.3 e 6.4)
fazem previsão de um regime de colaboração com a União
e o Estado, para construção de escolas na cidade e campo,
com padrão arquitetônico e mobiliário adequados para
atendimento em tempo integral para a Educação Básica
(estratégia 6.3).
Para as escolas em funcionamento o regime de colaboração com a União permanece, conforme a meta 6.4:
Planejar e desenvolver, em regime de colaboração, a ampliação e a reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras cobertas poliesportivas, laboratórios de
ciências e informática, espaço para atividades culturais,
bibliotecas, salas temáticas, auditórios, cozinhas, refeitórios,
banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de
material didático e da formação de recursos humanos para a
educação em tempo integral, a partir da vigência deste PME
(GOVERNADOR VALADARES, 2015b, P. 121).

No sitio eletrônico já citado são divulgados investimentos da Prefeitura Municipal e do Governo federal, no
montante de mais de 10 milhões de reais para a melhoria
de prédios escolares.
A questão do espaço escolar no tempo integral, no que
diz respeito a arquitetura das escolas e as condições adequadas de funcionamento tem sido objeto de atenção de
pesquisadores (as) que se dedicam a estudos sobre ampliação da jornada escolar. Em dois estudos que mapearam
as experiências de ampliação da jornada escolar no país
(Brasil, 2010a; 2010b) a precariedade dos espaços para
atendimento em tempo integral é apresentada como uma
preocupação pelo seu atrelamento à questão da qualidade
do ensino – mais tempo de aula, necessariamente não tem
se configurado como mais tempo de qualidade, posto que
as questões estruturais das escolas dificultam a pretendida
formação integral – formação do sujeito nos aspectos cognitivos, culturais, estéticos, éticos e políticos. Além disso, a
utilização de outros espaços para suprir as supostas deficiências estruturais das escolas favorecem a desarticulação
entre o que acontece na escola, e o que acontece nesses
outros espaços (CAVALIERE 2007; 2009).
A arquitetura das escolas na modernidade, e que inspira a construção dos prédios escolares, em sua grande
maioria, é panóptica no sentido foucaultiano (FOUCAULT,
2001) – organiza-se em função do controle dos corpos e
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da prevalência da mente. Portanto, nesse espaço se instaura estruturalmente a dificuldade em acolher e promover autonomia, criatividade, não permitindo “a prática e o
desenvolvimento das múltiplas linguagens, da curiosidade,
do imprevisto e da liberdade daqueles que frequentam a
escola” (Faria, 2012. p.3), distanciando-se, como decorrência
do que preconiza o tempo integral.
Desse modo ao se reformar escolas é preciso refletir a
que propósito de formação integral a ampliação da jornada
diária responde o que tem a ver com o valor que se dá ao
corpo, a criatividade, a estética na escola, e aos espaços
de lazer e de descanso, considerando-se que alunos(as) e
docentes permanecem em atividade nesse espaço por oito
horas. Essa mesma reflexão se apresenta na definição de
“padrão arquitetônico” para construção de novas escolas
na cidade e no campo. Do ponto de vista arquitetônico a
defesa é a reinvenção do espaço escolar e um maior diálogo
com os territórios da cidade e do campo (FARIA, 2012).
A preocupação expressa nas metas do PME e da SMED,
e as reflexões empreendidas sobre o espaço das escolas se
faz relevante, sobretudo quando compreendemos o espaço
enquanto espaço relacional, criativamente caracterizado
pelas produções humanas, com formas e funções intencionais, como um híbrido que conjuga um sistema de objetos
e um sistema de ações. (Santos, 2006). Contudo, para além
do espaço de interação educacional formal nas escolas,
o plano aponta para uma articulação com os espaços da
cidade, como veremos na próxima seção.

4. O ESPAÇO PARA ALÉM DA ESCOLA
O espaço para além da escola, tem sido, desde a implantação da ETI uma das dificuldades apontadas pelas pesquisas
sobre essa experiência (UFMG, 2012; Souza, 2015). O relatório de monitoramento e avaliação da ETI recomenda uma
maior aproximação com o entorno e com a cidade, como
um direito. Souza (2015) mostra em seus estudos com 06
escolas (03 da cidade e 03 do campo) como a escola, “fechada
nela mesma”, inviabiliza a participação de estudantes da
cidade a projetos e espaços, dos quais participavam e que
tem um real valor de formação. No campo, a autora pondera
que a escola não se abre para a vida do campo como propõe
o debate da educação do campo (SOUZA, 2015a).
“É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança.”
O provérbio africano nos dá a real dimensão da cidade, ou
aldeia, enquanto território educativo, múltiplo, heterogêneo, dinâmico. Espaço de coexistência do velho e do novo,
de sobreposições de tempo, de rugosidades deixadas pelas
vivências, pelo trabalho, pelas descobertas, pelas técnicas.
Espaço de encontros entre a razão e a emoção. (Santos,
2009). Ancorados no provérbio e nas reflexões dos autores
da Geografia, podemos pensar, dessa maneira, em um território vivido, movimento que a estratégia 6.5 “a partir da
vigência deste PME, busca promover com a articulação das
escolas urbanas e campo com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e
planetários” (GOVERNADOR VALADARES, 2015c. p. 121).
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Esta meta preconiza para a cidade, nos 10 anos de vigência do PME, a construção de espaços ainda inexistentes
em uma cidade de médio porte (teatros, planetários). A
cidade tem parques, uma biblioteca pública, um museu, um
cinema que se localiza em um shopping, na região central,
portanto de difícil acesso para pessoas e estudantes das
escolas que se localizam em bairros periféricos, maioria
das escolas da cidade.
Em 2015 a ETI iniciou um movimento em direção a
cidade, buscando garantir a estudantes o acesso a cidade.
Projetos da SMED, em parceria com o Centro Cultural
Nelson Mandela e Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer
foram criados em 2015 com o intuito de aproximar os
estudantes, do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental, de
todas as escolas urbanas e do campo, dos espaços educativos da cidade: Museu, Biblioteca Pública, Parque Natural
Municipal e outros pontos históricos da cidade, conforme
informações disponíveis no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal, citado anteriormente.
Esses projetos buscam ultrapassar os muros das escolas e explorar os espaços educativos que a cidade oferece.
Assim, o roteiro histórico municipal contempla a visita
e exploração dos estudantes das escolas municipais dos
pontos históricos da cidade, como o Pico da Ibituruna,
o Mercado Municipal, a Açucareira, a Capela da Igreja
Presbiteriana, o Parque Municipal, a Praça da Estação
Ferroviária, o Calçadão da Ilha dos Araújos entre outros.
O Departamento de Ensino da Secretaria de Educação elabora o cronograma de forma que todas as escolas urbanas e
do campo possam realizar o roteiro pelo menos duas vezes
por ano. A vivência desses “outros espaços” surge da necessidade de educar e aciona um movimento dialético entre
sujeito e cultura, tempo e espaço,
(...) pela necessidade de educar, de aprender, de ensinar, de
criar, de sonhar, de imaginar de que todos nós, mulheres e
homens, impregnamos seus campos, suas montanhas, seus
vales, seus rios, impregnamos suas ruas, suas praças, suas
fontes, suas casas, seus edifícios, deixando em tudo o selo
de certo tempo, o estilo, o gosto de certa época. A Cidade é
cultura, criação, não só pelo que fazemos nela e dela, pelo
que criamos nela e com ela, mas também é cultura pela própria mirada estética ou de espanto gratuita que lhe damos. A
Cidade somos nós e nós somos a cidade (FREIRE, 2007, p. 23).

Em consonância com o que nos apresenta Freire, outro
projeto da Secretaria de Educação, também divulgado no
sitio eletrônico já citado, é o Passeio Literário que busca
fazer a articulação da escola com a cidade, por meio de
visitas ao Centro Cultural Nelson Mandela, antiga Cadeia
Pública da cidade transformada em espaço de Cultura e
Educação. O complexo compreende a Biblioteca Pública
Municipal Professor Paulo Zappi, a Galeria de Artes, a
Academia Valadarense de Letras, o telecentro comunitário,
Auditório e Sala de Leitura Monteiro Lobato.
O incentivo à pratica da leitura e a imersão em espaço
cultural é o objetivo do projeto que atende todas as escolas
urbanas e rurais desde junho de 2015. Duas professoras
contadoras de histórias da rede municipal organizam o
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cronograma de visitas das escolas em parceria com a equipe
do Departamento de Ensino da Secretaria de Educação de
forma que os estudantes do 4º ao 9º ano possam participar
pelo menos três vezes durante o ano letivo.
Embora os projetos acenem para a possibilidade de uma
maior abertura da escola para a exploração e vivências de
outros espaços educativos, deixa-nos margem para questionar a pontualidade com que essas vivências em outros
territórios acontecem, dada a quantidade de alunos(as) a
deslocar e o acesso que continua restrito para as crianças
dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por sua vez, vale
salientar a importância desse esforço em direção à cidade
como um espaço a ser apropriado por seus habitantes como
um direito (AICE, 2009).
Vale refletir, ainda, sobre o direcionamento do campo
para a cidade, que pode ser visto positivamente propiciando
o acesso desses alunos(as) para conhecimento de outros
espaços, quanto numa certa desvalorização do espaço
vivido na própria comunidade – não teria o campo, territórios educativos a serem explorados?
Cabe ainda perguntar sobre o entorno da escola. Como
a ETI dialoga com a rua, o bairro, o campo, o que acontece
em sua vizinhança. Se a ETI tem estabelecido pouco diálogo com o entorno (UFMG, 2012; Souza, 2015) é salutar
que no PME a proposição da meta 6.6 “ a partir da vigência
deste PME, construir e valorizar a cartografia dos Bairros e
dos Distritos, para otimização e utilização dos espaços do
entorno das instituições” (GOVERNADOR VALADARES,
2015d. p.121).
O uso de termo próprio do campo da Geografia, “cartografia”, é um indicativo da valorização dos espaços educativos da cidade, do bairro e dos Distritos, que são os lugares
nos quais as escolas estão inseridas. O mapeamento desses
espaços pode tornar visível às escolas as potencialidades
do seu entorno, as práticas culturais, econômicas, religiosas, sociais, educativas que emergem das relações entre
os sujeitos e o seu meio. É interessante perceber que essa
cartografia não está prevista no PNE, talvez puramente por
uma questão de escala (Boaventura, 1988). São as escolas,
individualmente, capazes de perceber a grande escala onde
se encontram, com todas as suas nuances e detalhes, pois
lidam diretamente com os(as)alunos(as), os profissionais,
as famílias e a comunidade.
Esta estratégia do PME possibilitará a ETI uma reconstrução que a leve para fora de seus muros reconhecendo
e validando os diferentes espaços que a circundam como
educativos (Moll, 2012) para uma efetiva educação integral.
Tal educação “precisa de toda a cidade: do teatro à banca de
jornal; do museu ao campinho de futebol; do clube à casa
do vizinho – precisa de tudo: espaços edificados e espaços
livres de edificação” (FARIA, 2012. p. 10).

5. PARA CONCLUIR
Neste texto buscamos analisar a escola em tempo integral, no contexto do PME. O texto do PME fortalece a
ETI de Governador Valadares ao propor a sua consolidação. Entretanto, como os diferentes municípios no país,

enfrenta o desafio de ampliar a jornada escolar sobre uma
estrutura e uma organização temporal que conspira quanto
a formação integral do sujeito. No cotidiano da ETI as atividades se desenvolvem em módulos de 50 minutos, o que
compromete visivelmente a educação integral preconizada
(SOUZA, 2015b).
A organização temporal não é objeto de reflexão do
PNE e do PME e o tempo que se amplia pode, portanto,
permanecer fragmentado. As estratégias que impelem ao
movimento em direção à cidade são importantes para a
ETI e podem contribuir com a fragmentação temporal.
Entretanto, tal movimento ainda pontual na ETI, depende
do movimento das escolas para a construção de outras
cartografias.
A proposição da ETI não é a de escola integrada, conforme já apresentado. Entretanto, o PME ao se direcionar
para todo o município expõe em sua meta 6.9 a proposição
de uma escola integrada: “Adotar medidas para otimizar
o tempo de permanência dos (as) estudantes na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho
escolar, integrado às atividades educativas recreativas,
esportivas e culturais, a partir da vigência deste PME”. Tal
meta pode fragilizar a proposta da ETI, considerando que
um PME sobrevive a intencionalidades e direcionamentos
políticos dados por uma determinada gestão.
A perspectiva do PNE para o tempo integral pode-se
configurar como um tipo de “educação prioritária”, ao limitar o acesso a metade das escolas e a uma quarta parte dos
estudantes. Nesse sentido ressalta-se o avanço da ETI com
a proposta de universalização.
A questão da jornada docente é contemplada no PME
que prevê ampliação progressiva da jornada de professores
(as) em uma única escola, até o final do decênio, (meta 17)
opção feita pela ETI, conforme lei que a regulamente e que
o texto do PME assinala como condição importante que
favorece a ampliação da jornada escolar e que ultrapassa
a rede municipal aqui analisada.
Duas questões merecem ainda ser ressaltadas nas metas
propostas pelo PME. A primeira refere-se à perspectiva
inclusiva expressa na meta 6.7, e já contemplada na proposta da ETI por meio do Centro Municipal de Referência
e Apoio à Educação Inclusiva Médica Zilda Arns (CRAEDI),
que oferece atendimento educacional especializado complementar a 800 estudantes da rede municipal urbana e
do campo com autismo, síndrome de down, surdez, deficiências múltiplas e altas habilidades. “Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando AEE (Atendimento
Educacional Especializado) complementar e suplementar”
(GOVERNADOR VALADARES, 2015e. p. 121)
A segunda refere-se à proposição de tempo integral
para o Ensino Médio. Em um município que a exemplo
dos demais municípios do país, não universalizou o Ensino
Médio, falar em ampliar a jornada escolar, parece uma
utopia. Nesse aspecto o PME aponta para um desafio que
merece atenção no campo educacional – a universalização
e a qualidade da educação oferecida aos jovens.
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Valendo-nos ainda, das reflexões sobre território, aos
quais são inerentes as relações de poder, podemos tomar
o texto do PME como um território, no qual e a partir do
qual diferentes territórios se confrontam – territórios dos
órgãos normatizadores da educação, nas diferentes esferas (municipal, estadual e federal), territórios escolares,
territórios da cidade, territórios docentes, territórios das
infâncias, adolescências e juventudes, territórios do campo.
Esses territórios necessitam dialogar para que a educação
se efetive como um direito.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação
Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Manual
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em: < portal.mec.gov.br/index.php.> Acesso em: 19 mai.
2016.
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Política normativa e a estrutura organizacional dos institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia: análise da Lei nº 11.892/2008 1
Regulatory policy and organizational structure of the Institutes of Federal Education, Science and
Technology: analysis of Law nº 11.892/2008
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RESUMO – Este artigo aborda aspectos importantes da trajetória histórico-normativa da política da educação
profissional e tecnológica a partir da publicação da Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no
âmbito do sistema federal de ensino. Sob enfoque de pesquisa qualitativa em educação, com destaque para
a pesquisa documental, objetiva-se descrever a trajetória de normatização da estrutura organizacional dos
Institutos Federais. Considera-se importante reconhecer as especificidades dos Institutos Federais situados
no contexto das políticas públicas da educação profissional e tecnológica articuladas às políticas da educação
básica e educação superior. Cabe reconhecer os desafios postos quanto ao planejamento participativo institucional e à construção dos respectivos projetos pedagógicos.
PALAVRAS-CHAVE: rede federal de educação profissional e tecnológica; estrutura organizacional; institutos
federais de educação, ciência e tecnologia; política normativa.
ABSTRACT – This article discusses important aspects of historical and normative trajectory of vocational and technological
education policy from the publication of Law nº 11,892 / 2008, establishing the Federal Professional Education Network,
science and technology and creates the Federal Institutes of Education, Science and Technology, under the federal education
system. In qualitative research approach in education, with emphasis on documentary research, aims to describe the trajectory of standardization of the organizational structure of the Federal Institutes. It is considered important to recognize
the specificities of the Federal Institutes situated in the context of public policies of vocational and technological education
articulated to basic education and higher education policies. It acknowledges the challenges posed as the institutional
participatory planning and construction of their educational projects.
KEYWORDS: federal network of vocational and technological education; organizational structure, Federal Institutes of
Education, Science and Technology; normative policy.
1 Artigo vinculado ao Projeto de Pesquisa de Pós Doutorado em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia e ao Projeto de Pesquisa de RDIDP/FCLAR
_ PIBIC Processos 33257/ e 36313.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a reforma da educação profissional se desenvolve sob a égide da promulgação da LDB nº 9394, em
dezembro de 1996, seguida da publicação de legislação
complementar. No âmbito do sistema federal de ensino
contempla-se a publicação de legislação complementar
(específica) delineando o desenho organizacional da rede
federal de educação profissional e tecnológica, bem como
a definir as formas de atuação dos Institutos Federais e a
oferta da educação profissional e tecnológica pública. Na
educação profissional e tecnológica ocorrem alterações da
legislação federal vinculadas à educação básica e à educação
superior. Reconhece-se como um desafio a construção de
um corpo legislativo sólido, coerente a fim de contemplar
a especificidade da educação profissional e tecnológica.

No contexto de formulação e implementação de políticas
públicas, figura como algo muito relevante pesquisar sobre
as instituições e as formas de oferecimento da educação
profissional e tecnológica pública em diferentes contextos
regionais brasileiros.

2. CAMINHOS DA PESQUISA E
OBJETIVOS: PROCEDIMENTOS
METODOLÓGICOS
Em perspectiva interdisciplinar (áreas de história da educação, direito e política educacional) e sob enfoque de
pesquisa qualitativa em educação com destaque para a
pesquisa documental, objetiva-se descrever a trajetória de
normatização da estrutura organizacional dos Institutos
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Federais. No macro contexto objetiva-se investigar a
trajetória histórico-normativa das políticas públicas da
educação profissional e tecnológica no Brasil mediante
a análise da produção normativa _ no período de 2005 a
2008_ com destaque para a análise da rede federal de educação profissional. Assim, este artigo objetiva-se descrever
aspectos relevantes da trajetória histórico-normativa da
política da educação profissional e tecnológica a partir da
publicação da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
que institui a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, no âmbito do sistema
federal de ensino. A ênfase recai na análise de atuação
dos Institutos Federais a partir de sua criação em 2008.
Isto pois vale destacar que os Institutos Federais atuam,
concomitantemente, na oferta da educação básica e da
educação superior, prioritariamente, são especializados
na oferta da educação profissional e tecnológica ( básica,
técnica e tecnológica). Assim também, em perspectiva interdisciplinar de História, Política e Direito, Cury (2013, p.20),
argumenta que, em relação ao desenvolvimento de suas
pesquisas, ele “[...] queria conhecer melhor a história da
educação no Brasil pela mediação do Estado, com enfoque
a partir da legislação”. Não obstante cabe registrar que este
é também o desejo desta pesquisadora, objetivando abarcar
a trajetória histórica-normativa das políticas públicas da
educação profissional e tecnológica no Brasil mediante
a análise da produção normativa _ no período de 2005 a
2008_ concernente à rede federal de educação profissional. Neste tópico é mister explicitar a questão do uso dos
documentos como fonte de pesquisa (Lüdke e André, 1986,
p. 38): “[...] documentos são quaisquer materiais escritos
que possam ser usados como fonte de informação sobre
o comportamento humano. Ainda para Lüdke e André
(1986, p. 38) estes documentos incluem “leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, [...] estatísticas e arquivos escolares”. Assim, o documento oficial (o
arcabouço legal-normativo) é fonte imprescindível nesse
enfoque/abordagem de investigação considerando os objetivos elencados na pesquisa. Justifica-se, neste texto, o uso
da fonte documental e a análise legislativa como enfoque
prioritário, visto que é justamente a legislação que consubstancia, caracteriza e reflete, em cada momento histórico, os
embates políticos, econômicos e ideológicos concernentes
ao processo de formulação e implementação de uma dada
política educacional.

3. O PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO
DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS:
DETERMINAÇÕES DO DECRETO
FEDERAL Nº 6.095/2007
Em primeira instância, registra-se no ano de 2007, a expedição do Decreto nº 6.095, de 24 de abril, estabelecendo diretrizes para o processo de integração das instituições federais de educação profissional e tecnológica para fins de criação dos Institutos Federais de Educação no âmbito da Rede
24

Federal de Educação Tecnológica, pertencente ao sistema
federal de ensino. O processo de reorganização e integração
de instituições federais de educação tecnológica com ênfase
na atuação regional e integrada figura como objeto de atenção e de execução direta do Ministério da Educação. Nessa
perspectiva, o Decreto Federal nº 6.095/ 2007conforme
Parágrafo 3º do seu Artigo 1º, estabeleceu que os projetos
de lei de criação dos Institutos Federais de Educação devem
tratar de sua organização em bases territoriais definidas,
compreendidas na dimensão geográfica de um Estado, do
Distrito Federal ou de uma ou mais mesorregiões dentro
de um mesmo Estado. Em observância ao decreto supracitado o processo de integração, sob supervisão da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da
Educação, teria início mediante a celebração de acordo
entre instituições federais de educação profissional e tecnológica, com a agregação voluntária de Centros Federais
de Educação Tecnológica (CEFET), Escolas Técnicas
Federais _ETF, Escolas Agrotécnicas Federais_ EAF e as
Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais,
localizados em um mesmo Estado. Determinou-se ainda
a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) integrado após a celebração do acordo de integração
pelos Institutos Federais. No plano acadêmico, dentre os
objetivos estabelecidos para orientação do projeto de PDI
integrado, neste breve espaço, cabe ressaltar os seguintes:
a) a oferta da educação profissional técnica de nível médio:
b) a oferta, no âmbito do Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos _ PROEJA, cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores
e de educação profissional e técnica de nível médio. Na
trajetória histórica de publicações de atos normativos ( leis
propriamente ditas_ no âmbito do processo legislativo; de
decretos federais _ no âmbito do poder executivo; e demais
atos normativos expedidos no âmbito da administração)
ocorre, em 2008, a publicação da Lei nº 11.892/2008. No
texto da presente lei são reiterados os princípios estabelecidos no referido decreto.

4. A POLÍTICA DE REORGANIZAÇÃO
DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: AS
DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 11.892/2008
Segue-se abaixo a descrição analítica de artigos da Lei nº
11.892/2008 concernentes à reorganização da rede federal,
assim descritos, a fim de destacar a importância da produção normativa na formulação/e execução de ‘políticas
educacionais’. Objetiva-se, identificar aspectos importantes
que revelam as especificidades dessa política de reorganização focalizando-se a estrutura organizacional dos atuais
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Em primeira instância, registra-se que a rede federal de
educação profissional e tecnológica vincula-se ao Ministério
da Educação sendo constituída pelas seguintes instituições:
I) Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia
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- Institutos Federais; II) Universidade Tecnológica Federal
do Paraná - UTFPR; III) Centros Federais de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de
Minas Gerais - CEFET-MG; IV) Escolas Técnicas Vinculadas
às Universidades Federais: V) Colégio Pedro II. No bojo
da referida lei vale destacar que os Institutos Federais, a
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e os Centros
Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow (CEFET-RJ)
e de Minas Gerais (CEFET-MG), caracterizam-se com autarquias, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar, em cumprimento às determinações da Lei Federal nº 12.677, de 2012.
Assim, os Institutos Federais são instituições pluricurriculares e multicampi que atuam na educação superior, básica
e profissional sendo pois equiparados às Universidades
Federais, no tocante às disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de
educação superior. No tocante à educação profissional e
tecnológica os Institutos Federais constituem-se em instituições certificados de competências profissionais. Destaca-se
ainda, nos termos da referida lei de criação, que os Institutos
Federais tem por finalidades: a oferta de educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades;
integração e verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior; constituir-se em centro de
excelência na oferta do ensino de ciências e de ciências aplicadas, desenvolver programas de extensão e de divulgação
científica e tecnológica; realização de pesquisa aplicada e o
desenvolvimento científico e tecnológico; produção e transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.
Em observância aos limites de sua área de atuação territorial, nos termos do Parágrafo 3º, do Artigo 2º da Lei
Federal nº 11.892/2008, os Institutos Federais possuem autonomia para criar e extinguir cursos; bem ainda de registrar
diplomas dos cursos oferecidos, mediante autorização do
seu Conselho Superior. Para o oferecimento dos cursos a
distância os Institutos Federais devem cumprir a legislação
própria. Nesta perspectiva, a Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR) constitui-se em uma universidade especializada, conforme disposição legal dada
pela LDB 9394/96, e rege-se pelos princípios, finalidades e
objetivos estabelecidos na Lei Federal nº 11.184/2005. Neste
contexto, as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades
Federais constituem-se em instituições de ensino pertencentes à estrutura organizacional das universidades federais, dedicando-se, especificamente, à oferta de formação
profissional técnica de nível médio, em suas respectivas
áreas de atuação. Por sua vez, o Colégio Pedro II constitui-se em uma instituição federal de ensino, pluricurricular e multicampi, diretamente vinculada ao Ministério da
Educação. Nos termos da Lei nº 12.677/2012, o Colégio Pedro
II atua na oferta de educação básica e de educação superior
(especificamente, pela oferta dos cursos de licenciaturas).
A Lei Federal nº 11.892/2008, nos termos do Artigo 5º, cria
então os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia, mediante a transformação das Escolas
Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais e ou

dos Centros Federais de Educação Profissional. Vale esclarecer que há o registro da criação dos Institutos Federais
em diferentes situações mediante: a) a transformação e
integração de Escolas Técnicas Federais, diretamente, para
a constituição dos Institutos Federais; b) a transformação dos Centros Federais de Educação Tecnológica nos
atuais Institutos Federais; c) a transformação de Escolas
Agrotécnicas Federais e a concomitante integração aos
Centros Federais criando-se mediante esta modalidade de
integração os Institutos Federais. Na transformação e integração, direta, das Escolas Técnicas Federais em Institutos
Federais cabe registrar, no ano de 2008, a criação de dez
(10) Institutos, a saber:
I - Instituto Federal do Acre, mediante transformação da
Escola Técnica Federal do Acre;
II - Instituto Federal do Amapá, mediante transformação
da Escola Técnica Federal do Amapá;
III - Instituto Federal Baiano, mediante integração das
Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, de Guanambi
(Antonio José Teixeira), de Santa Inês e de Senhor do Bonfim;
IV - Instituto Federal de Brasília, mediante transformação
da Escola Técnica Federal de Brasília;
V- Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Inconfidentes,
de Machado e de Muzambinho;
VI - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, mediante integração da Escola Técnica Federal de Mato Grosso do Sul e da
Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina;
VII - Instituto Federal do Paraná, mediante transformação
da Escola Técnica da Universidade Federal do Paraná;
VIII - Instituto Federal de Rondônia, mediante integração da
Escola Técnica Federal de Rondônia e da Escola Agrotécnica
Federal de Colorado do Oeste;
IX - Instituto Federal Catarinense, mediante integração
das Escolas Agrotécnicas Federais de Concórdia, de Rio do
Sul e de Sombrio;
X - Instituto Federal do Tocantins, mediante integração da
Escola Técnica Federal de Palmas e da Escola Agrotécnica
Federal de Araguatins.

No tocante à transformação de Centros Federais de
Educação Tecnológica diretamente em Institutos Federais
constam onze instituições, a saber:
I - Instituto Federal da Bahia, mediante transformação do
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia;
II - Instituto Federal de Goiás, mediante transformação do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás;
III - Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Petrolina;
IV - Instituto Federal do Piauí, mediante transformação do
Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí;
V - Instituto Federal do Rio de Janeiro, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Química
de Nilópolis;
VI - Instituto Federal Fluminense, mediante transformação
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos;
VII - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Rio Grande do Norte;
VIII - Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, mediante

Políticas Públicas Educacionais
ISSN: 2525-9571

25

SILVA, M. L.

transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
de Pelotas;
IX - Instituto Federal de Roraima, mediante transformação
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima;
X - Instituto Federal de Santa Catarina, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Santa Catarina;
XI - Instituto Federal de São Paulo, mediante transformação
do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo;

Por fim, na modalidade de integração das Escolas
Agrotécnicas Federais aos Centros Federais de Educação
Tecnológica para a constituição de Institutos Federais
encontram-se especificados na Lei nº 11.892/2008, os
seguintes:
I - Instituto Federal de Alagoas, mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas e da
Escola Agrotécnica Federal de Satuba;
II - Instituto Federal do Amazonas, mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas e das
Escolas Agrotécnicas Federais de Manaus e de São Gabriel
da Cachoeira;
III - Instituto Federal do Ceará, mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará e das
Escolas Agrotécnicas Federais de Crato e de Iguatu;
IV - Instituto Federal do Espírito Santo, mediante integração
do Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo
e das Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, de Colatina
e de Santa Teresa;
V - Instituto Federal Goiano, mediante integração dos
Centros Federais de Educação Tecnológica de Rio Verde e
de Urutaí, e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres;
VI - Instituto Federal do Maranhão, mediante integração
do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão
e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e
de São Raimundo das Mangabeiras;
VII - Instituto Federal de Minas Gerais, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Ouro
Preto e de Bambuí, e da Escola Agrotécnica Federal de São
João Evangelista;
VIII - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas;
IX - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Rio Pomba e da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena;
X - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba
e da Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia;
XI - Instituto Federal de Mato Grosso, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de
Mato Grosso e de Cuiabá, e da Escola Agrotécnica Federal
de Cáceres;
XII - Instituto Federal do Pará, mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará e das
Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal e de Marabá;
XIII - Instituto Federal da Paraíba, mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba e da
Escola Agrotécnica Federal de Sousa;
XIV - Instituto Federal de Pernambuco, mediante integração
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco
e das Escolas Agrotécnicas Federais de Barreiros, de Belo
Jardim e de Vitória de Santo Antão;
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XV - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento
Gonçalves, da Escola Técnica Federal de Canoas e da Escola
Agrotécnica Federal de Sertão;
XVI - Instituto Federal Farroupilha, mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do
Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete;
XVII - Instituto Federal de Sergipe, mediante integração
do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe e da
Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão; e

Conforme Parágrafo 2º do Art. 5º da Lei nº 11.892/2008 a
unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional
de instituição transformada ou integrada em Instituto
Federal passa de forma automática, independentemente
de qualquer formalidade, à condição de campus da nova
instituição. Nos termos da Lei Federal nº 12.863/2013 os
Institutos Federais poderão conceder bolsas de pesquisa,
desenvolvimento, inovação e intercâmbio a alunos, docentes e pesquisadores externos ou de empresas, conforme
regulamentação de órgão técnico competente do Ministério
da Educação. De forma detalhada, abaixo encontram-se
registradas as finalidades tal como descritas no Art.6º da
Lei nº 11.892/2008
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os
seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos
com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico
local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como
processo educativo e investigativo de geração e adaptação
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e
peculiaridades regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação
básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os
recursos de gestão;
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais
e culturais locais, identificados com base no mapeamento
das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e
cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino
de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular,
estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado
à investigação empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta
do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino,
oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica
aos docentes das redes públicas de ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação
científica e tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção
cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente.

A Lei Federal nº 11.892/2008, estabelece os objetivos dos
Institutos Federais, quais sejam:
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I - ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento,
a especialização e a atualização de profissionais, em todos
os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional
e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus
benefícios à comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os
princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e
difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à
geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão
na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local
e regional; e
VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de
formação pedagógica, com vistas na formação de professores
para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação
de profissionais para os diferentes setores da economia e
áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento
e especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de
bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas
no processo de geração e inovação tecnológica.

Faz-se necessário esclarecer que os Institutos Federais
objetivam ofertar a educação profissional técnica de nível
médio, prioritariamente na forma de cursos integrados,
para os concluintes do ensino fundamental e para o público
da educação de jovens e adultos. No âmbito da Educação
Superior os Institutos Federais visam à oferta de cursos
de graduação nas modalidades: 1) graduação tecnológica
(ou também denominados cursos superiores de tecnologia); 2) cursos de licenciatura (especialmente ciências e
matemática); 3) cursos de bacharelado ( especialmente
as engenharias); 4) cursos de pós-graduação lato sensu (
cursos de especialização e de aperfeiçoamento); 5) cursos
de pós-graduação stricto sensu ( mestrado e doutorado)
com vistas à geração e inovação tecnológica. Os Institutos
Federais devem em cada exercício garantir o mínimo de
50% (cinquenta por cento) de suas vagas para a oferta de
cursos de educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da
educação de jovens e adultos; bem ainda devem garantir
o mínimo de 20% ( vinte por cento) de suas vagas para a
oferta dos cursos de licenciatura, bem como programas
especiais de formação pedagógica (especialmente áreas de

ciências, matemática e para educação profissional).
Quanto à estrutura organizacional os Institutos Federais
organizam-se da seguinte forma: a) organização mediante
estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual
identificada para cada campus e a reitoria ( com exceção de
pessoal e encargos sociais de benefícios aos servidores).
A administração dos Institutos Federais compõe-se dos
seguintes órgãos colegiados superiores: Conselho Superior
e o Colégio de Dirigentes. O Colégio de Dirigentes caracteriza-se como órgão consultivo sendo composto pelo Reitor,
Pró- Reitor e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que
integram o Instituto Federal. Já o Conselho Superior, configura-se em um órgão consultivo e deliberativo, compõe-se de representantes dos docentes, dos estudantes, dos
servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do
Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se
a representação paritária dos segmentos que compõem
a comunidade acadêmica. As competências e normas de
funcionamento dos referidos órgãos devem ser estabelecidas mediante estatuto próprio do Instituto Federal. No
âmbito dos órgãos executivos os Institutos Federais contam
com uma reitoria ( figura como órgão executivo - da administração central) composta por 1 (um) Reitor e 5 (cinco)
Pró-Reitores. Quanto à nomeação de reitores, o Art. 12 da
Lei Federal nº 11.892/2008 estabelece que:
Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para
mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após
processo de consulta à comunidade escolar do respectivo
Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para
a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a
manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3
(um terço) para a manifestação do corpo discente.

Por sua vez, os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor
do Instituto Federal, nos termos da legislação aplicável à
nomeação de cargos de direção. Nos termos do Parágrafo
1º do Artigo 11 poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente
ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em
instituição federal de educação profissional e tecnológica.
Para reitoria, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 12 da
Lei supracitada poderão ser candidatar:
os docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal Ativo
Permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto
Federal, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de
efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que atendam a, pelo menos, um
dos seguintes requisitos: I - possuir o título de doutor; ou
II - estar posicionado nas Classes DIV ou DV da Carreira
do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, ou
na Classe de Professor Associado da Carreira do Magistério
Superior.

Por sua vez, vale ressaltar que os campi submetem-se aos
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Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para um mandato
de quatro anos. Conforme especifica Parágrafo 1º do Artigo
13, da Lei Federal nº 11.892/2008, poderão candidatar-se ao
cargo de Diretor-Geral do campus os
servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente
ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, desde que possuam o mínimo
de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal
de educação profissional e tecnológica e que se enquadrem
em pelo menos uma das seguintes situações: I - preencher
os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor
do Instituto Federal; II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos
de exercício em cargo ou função de gestão na instituição;
III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação
para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições
da administração pública.

Neste cenário, os Centros Federais de Educação
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET-RJ e de
Minas Gerais - CEFET-MG, não estão inseridos nesta
reestruturação. Entretanto, permanecem caracterizados
como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da
Educação; especificamente, como instituições de ensino
superior pluricurriculares especializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de
ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área
tecnológica. Em linhas gerais, vale reiterar que publicação
do decreto nº 6.095/2007, na condição de ato normativo
expedido pelo poder executivo (presidente), previamente,
esboça o desenho de formatação da própria rede federal
de educação profissional e tecnológica a ser instituída, via
processo legislativo, no ano seguinte, mediante a publicação
da Lei Federal nº 11.892/2008.

5. CONCLUSÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DO
ESTUDO
Revisitando a trajetória histórico-normativa de reorganização da rede federal de educação profissional e tecnológica,
observa-se que este processo inicialmente desencadeado via
ação normativa do poder executivo, melhor explicitando, é
gestado pela publicação do Decreto nº 6.095, de 24 de abril
de 2007. Posteriormente consubstancia-se o teor normativo deste Decreto, via processo legislativo, denotando a
publicação da Lei nº11.892/2008. Em primeira instância,
registra-se no ano de 2007, a expedição do Decreto nº 6.095,
de 24 de abril, estabelecendo diretrizes para o processo de
integração das instituições federais de educação profissional e tecnológica para fins de criação dos Institutos Federais
de Educação no âmbito da Rede Federal de Educação
Tecnológica, pertencente ao sistema federal de ensino. A Lei
Federal nº 11.892/2008, nos termos do Artigo 5º, cria então
os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia, mediante a transformação das Escolas Técnicas
Federais e Escolas Agrotécnicas Federais e ou dos Centros
Federais de Educação Profissional.
Vale esclarecer que há o registro da criação dos
28

Institutos Federais em diferentes situações mediante: a)
a transformação e integração de Escolas Técnicas Federais,
diretamente, para a constituição dos Institutos Federais;
b) a transformação dos Centros Federais de Educação
Tecnológica nos atuais Institutos Federais; c) a transformação de Escolas Agrotécnicas Federais e a concomitante
integração aos Centros Federais criando-se mediante esta
modalidade de integração os Institutos Federais. Na trajetória histórica de publicações de atos normativos (leis
propriamente ditas_ no âmbito do processo legislativo; de
decretos federais _ no âmbito do poder executivo; e demais
atos normativos expedidos no âmbito da administração)
ocorre, em 2008, a publicação da Lei nº 11.892/2008. No
texto da presente lei são reiterados os princípios estabelecidos no referido decreto. Constata-se que o processo
de reorganização e integração de instituições federais de
educação tecnológica com ênfase na atuação regional e
integrada figura como objeto de atenção e de execução
direta do Ministério da Educação, órgão de caráter executivo da política nacional.
Destaca-se ainda, nos termos da referida lei de criação,
que os Institutos Federais tem por finalidades: a oferta
de educação profissional e tecnológica em todos os seus
níveis e modalidades; integração e verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior;
constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino
de ciências e de ciências aplicadas, desenvolver programas
de extensão e de divulgação científica e tecnológica; realização de pesquisa aplicada e o desenvolvimento científico e tecnológico; produção e transferência de tecnologias
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio
ambiente. Vale reiterar o esclarecimento quanto ao atual
campo de atuação dos Institutos Federais objetivam a oferta
da educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação
de jovens e adultos. No âmbito da Educação Superior os
Institutos Federais visam à oferta de cursos de graduação
nas modalidades: 1) graduação tecnológica (ou também
denominados cursos superiores de tecnologia); 2) cursos
de licenciatura (especialmente ciências e matemática); 3)
cursos de bacharelado ( especialmente as engenharias); 4)
cursos de pós-graduação lato sensu ( cursos de especialização e de aperfeiçoamento); 5) cursos de pós-graduação
stricto sensu ( mestrado e doutorado) com vistas à geração
e inovação tecnológica. Os Institutos Federais devem ainda,
em cada exercício, garantir o mínimo de 50% (cinquenta
por cento) de suas vagas para a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente
na forma de cursos integrados, para os concluintes do
ensino fundamental e para o público da educação de jovens
e adultos; bem ainda devem garantir o mínimo de 20% (
vinte por cento) de suas vagas para a oferta dos cursos de
licenciatura, bem como programas especiais de formação
pedagógica( especialmente áreas de ciências, matemática
e para educação profissional).
Considera-se importante o desenvolvimento de estudos
e pesquisas interdisciplinares os atuais Institutos Federais
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tendo em vista a identificação seu papel no contexto histórico de formação das atuais políticas públicas da educação
profissional e tecnológica e suas conexões e a necessária
articulação com as políticas da educação básica ( à qual se
vincula a educação profissional técnica de nível médio)
e à educação superior( cursos superiores de tecnologia e
ou cursos de graduação tecnológica), especialmente, no
tocante à oferta da educação pública. Neste contexto, vale
reconhecer os desafios postos quanto ao planejamento participativo institucional _ e construção de projetos pedagógicos_ e estudos e análise criteriosa quanto à atual estrutura
organizacional dos Institutos Federais, e sua organização
mediante estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria. Vale
destacar a relevância social no âmbito da oferta da educação
profissional e tecnológica pública em diferentes regiões
do Brasil, bem ainda as demandas para articular de forma
exitosa e dialógica no tocante à história da educação brasileira o planejamento participativo e exequível e fidedigno
quanto às reais demandas de desenvolvimento científico e
tecnológico no mundo do trabalho e, especialmente, para as
demandas sócio-tecnológicas e de inclusão social no Brasil.
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RESUMO – Artigo é resultado da pesquisa realizada no curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão no
Contexto Educacional, da Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, que tem como foco investigar a
gestão em uma escola de Tempo Integral. A metodologia utilizada tomou por base o estudo de caso, realizado
em uma Escola em funcionamento em Tempo Integral Anísio Teixeira, localizada na área urbana da cidade
de Belém - PA. O objetivo foi conhecer os desafios administrativos e pedagógicos que a equipe gestora precisa
enfrentar para implantar a proposta de escola de tempo integral, tendo em vista a construção de uma educação de qualidade social. A escola apresenta um modelo de gestão com duas dimensões uma administrativa e
outra pedagógica. A equipe gestora enfrenta sérios problemas com a falta de material para a realização das
oficinas implementadas pelo programa Mais Educação, falta de água, alimentação, espaços adequados para
realização das atividades extracurriculares e outros. Porém, apesar das dificuldades apresentadas percebeu-se
que a equipe gestora é articulada e comprometida com a tentativa de buscar alternativas para encaminhar
soluções as dificuldades, estabelecendo parcerias com a comunidade, além de apresentar facilidade em lidar
com os alunos, os pais e a comunidade escolar.
PALAVRAS-CHAVE: gestão escolar; tempo integral; política educacional.
RESUMEN – El artículo es el resultado de la investigación llevada a cabo en el curso de postgrado Lato Sensu en la gestión
en el contexto educativo, Brasil Amazonas Integrado Universidad- FIBRA, que se centra en investigar la gestión de una
escuela de tiempo completo. La metodología tomó basada en el estudio de caso, llevado hacia fuera en una escuela en funcionamiento a tiempo completo Anísio Teixeira, situado en la zona urbana de la ciudad de Belém-PA. El objetivo fue responder
a los desafíos administrativos y educativos que el equipo de gestión debe hacer frente a la propuesta de la escuela a tiempo
completo, para construir una educación de calidad. La escuela ofrece un modelo de gestión con dos dimensiones una y otra.
El equipo directivo afronta graves problemas con la falta de material para la realización de los talleres implementados por
el programa más educación, la falta de agua, alimentos, espacios adecuados para actividades extracurriculares y otro logro.
Sin embargo, a pesar de las dificultades presentadas se observó que el equipo de gestión es articulada y comprometida para
intentar buscar alternativas a la ruta dificultades soluciones, alianzas con la comunidad y la capacidad para abordar con
los estudiantes, padres y la comunidad escolar.
PALABRAS CLAVE: gestión de la escuela; a tiempo completo; política educativa.

1. INTRODUÇÃO
No sistema educacional brasileiro a crescente expansão
da oferta de vagas na escola pública não foi acompanhada das condições necessárias para garantir a qualidade da educação. Ao longo do tempo várias propostas
foram implantadas visando à melhoria da Educação no
país e novos modelos educacionais vêm sendo implantados com o objetivo de combater as desigualdades
educacionais, como é o caso do modelo educacional
que promove a Educação Pública em Tempo Integral
instituído pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB – 9.394/96) introduzindo a perspectiva
de ampliação do Tempo Escolar diário nos arts. 34 e 87,
sendo mais detalhado no Plano Nacional de Educação

(PNE – Lei nº 13.005/14) e Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE – Decreto nº 6.094/) este, por sua vez, visa
à ampliação da jornada escolar no Ensino Fundamental
com o intuído de proporcionar ao aluno uma formação
mais completa oferecendo ao mesmo o direito à educação, assistência médica, alimentação, esporte e outros.
A sociedade contemporânea desafia a instituição escolar,
atribuindo-lhe múltiplas funções que em outros tempos
e espaços, não eram de sua responsabilidade e a própria
sociedade é desafiada quanto aos modelos de educação
constituídos e adotados até então. Autores como Brandão
(2008) e Arroyo (1987) ressaltam que esta múltipla tarefa
atribuída a escola representa um grande desafio, essa instituição se vê tanto como educadora quanto “protetora”, isto
tem gerado debates acerca não só de sua especificidade,
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mas também acerca dos novos atores sociais que buscam
apoiá-la nessas novas funções.
A temática a respeito da Escola Pública de Tempo
Integral, aqui exposta, adquire relevância no cenário educacional atual, com a meta nº 6, no Projeto de Lei Federal
que regulamenta o novo Plano Nacional de Educação
2014/2024, que prevê que seja oferecida educação em
tempo integral em 50% das escolas públicas de educação
básica até 2024.
Para compreender melhor o trabalho foi feito um estudo
de caso na escola Anísio Teixeira, localizada no Município
de Belém-PA com o propósito de estudar a Gestão da Escola
Pública de Ensino Fundamental de Tempo Integral, objetivando compreender como ela se organiza em seus aspectos
administrativos e pedagógicos, visando constatar a contribuição de tal organização para o alcance dos objetivos
educacionais propostos, tendo em vista a especificidade
dessa escola.
Neste sentido, a problemática que lançamos para investigação é: Quais os desafios administrativos e pedagógicos
que a equipe gestora precisa enfrentar para implantar a
proposta de escola de tempo integral na escola estadual
Anísio Teixeira?
Para aprofundamento desta pesquisa, propomos, ainda,
as seguintes questões norteadoras: De que forma a gestão
realiza o planejamento e organização do cotidiano das atividades a serem desenvolvidas na escola em tempo integral? Quais os aspectos principais a serem considerados na
elaboração do plano de ação do gestor da escola em tempo
integral frente aos novos desafios? Como garantir uma
gestão financeira eficiente?
Para responder a essas inquietudes elegeram-se os
seguintes Objetivos: Geral: Conhecer os desafios administrativos e pedagógicos que a equipe gestora precisa enfrentar para implantar a proposta de escola de
tempo integral na escola Anísio Teixeira. Específicos:
Demonstrar de que forma a gestão realiza o planejamento
e organização do cotidiano das atividades a serem desenvolvidas na escola em tempo integral. Investigar os aspectos principais, a serem considerados, na elaboração do
plano de ação do gestor da escola Anísio Teixeira frente
aos novos desafios. Discriminar como garantir uma gestão
financeira eficiente.
A pesquisa realizada adotou como metodologia a característica descritiva com abordagem qualitativa. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são
básicas no processo de pesquisa qualitativa. O ambiente
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo
e seu significado são os focos principais de abordagem. O
instrumento utilizado para coleta de dados foi a entrevista
semiestruturada ao gestor da referida Escola Estadual.
O material coletado (observações, registros, entrevista e
outros que se fizerem necessários) será analisado à luz do
referencial teórico, com base nos autores: Teixeira (1956;
1957; 1958; 1999), Ribeiro (1986); Arroyo (1987), e Brandão
(1989; 2008).
32

2. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA A PARTIR DAS
CONTRIBUIÇÕES DE ANÍSIO TEIXEIRA.
No Brasil, podemos dizer que foi com Anísio Teixeira, na
década de 50, que se iniciaram as primeiras tentativas efetivas de implantação de um sistema público de escolas com
a finalidade de promover uma jornada escolar em tempo
integral, consubstanciada em uma formação completa.
Sua luta em prol dessa educação foi experimentada. No
entanto, a experiência não se multiplicou.
Idealizado por Anísio Teixeira, que fora diretamente
influenciado pelo filosofo Americano Dewey, um dos
expoentes da Escola Nova, de quem foi aluno, o Centro
Educacional Carneiro Ribeiro, no Estado da Bahia, que
trazia em sua origem a ideia de que a escola deve valorizar as atividades e as práticas de seu cotidiano, ligando a
educação à vida.
De acordo com a síntese de Ernica (2006) sobre a estrutura dessa proposta no bairro popular da Liberdade, em
Salvador, foi implantado o Centro Educacional Carneiro
Ribeiro, que deveria ser a referência para vários outros pela
cidade, o que não aconteceu. Foi desenhado um projeto
arquitetônico para abrigar as atividades pensadas para
esse projeto de educação integral e de atendimento em
tempo integral.
Havia quatro escolas classe de ensino primário, além
de uma Escola-Parque, com sete pavilhões que se destinavam às chamadas práticas educativas, que os alunos
completavam em horário diverso, sua educação, além de
receberem alimentação e atendimento médico odontológico. Na Escola-Parque, os alunos não eram agrupados só
pela idade; mas, sobretudo, pelas suas preferências, foi
construído um pavilhão de trabalho, um ginásio de esportes, um pavilhão de atividades sociais, um teatro com 560
lugares, uma biblioteca, um restaurante, além de lavanderia, padaria e banco.
A partir de um salto no tempo, já na década de 1980 e
posteriormente na década de 1990 temos a experiência
dos Centros Integrados de Educação Pública, conhecidos
como CIEPs.
Idealizados pelo intelectual Darcy Ribeiro, protagonista
do Programa Especial de Educação (PEE) nos dois governos
de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro e influenciado
por sua interlocução com Anísio Teixeira a partir de 1952, os
CIEPs trazem em sua origem muitos aspectos da experiência
do Centro Educacional Carneiro Ribeiro. Darcy, convencido
de que a escola brasileira ainda não podia ser chamada de
pública por ser elitista e seletiva, considerava que ela não
estava preparada para receber aqueles que não tivessem
acesso a bens materiais e simbólicos, que interferem diretamente no desempenho, exigindo da criança pobre o rendimento da criança abastada (BOMENY, 2009, p.115).
O projeto é arrojado, com prédios localizados preferencialmente nas regiões de baixa renda, foi projetado para
funcionar das oito horas da manhã às cinco horas da tarde,
com aulas curriculares, orientação no estudo dirigido,
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atividades esportivas e recreativas, acesso a leitura de livros
e revistas, de vídeos e participação em eventos culturais,
atendimento médico-odontológico, alimentação e hábitos
de higiene pessoal, atendendo cerca de 1000 alunos (600
em turno único e 400 à noite na educação juvenil), além
do projeto dos alunos residentes.
Quanto à concepção pedagógica, seu grande objetivo
era que crianças de 1ª a 4ª séries tivessem um bom domínio da escrita, da leitura e do cálculo, para uma atuação
eficaz na sociedade letrada, para tanto, o horário integral
também abrangia os professores que permitia além de
maior envolvimento como os projetos da escola, tempos
de planejamento, preparação de material didático e aperfeiçoamento profissional.
Muitas foram às polêmicas em torno desses dois projetos de educação integral, pois a ampliação da jornada e
o compromisso com a proteção social foram vistos como
desvios do papel da escola, além das críticas referentes ao
custo elevado para seu funcionamento e universalização
(PARO, 1988) e à escola como uma instituição total.

2.1. Concepção da escola de tempo integral
Quando se discute a educação Pública em tempo integral,
é preciso deixar claro sobre qual conceito estamos falando:
educação em tempo integral, educação integral ou educação integrada. Suas definições expressam diferentes
concepções de sociedade e precisam ser esclarecidas, pois
aparecem mescladas nos discursos. No entanto, há que
serem analisadas separadamente.
E para entender melhor as expressões Educação
Integral, Educação em Tempo Integral e Educação
Integrada destacaremos primeiramente o conceito de
educação integral escrito por Anísio Teixeira (1999), onde
o autor coloca que Educação Integral é dar aos alunos
um programa completo das matérias do núcleo comum,
mais oficinas, desenho, música, dança, teatro e educação
física. Além disso, a escola deveria dar saúde e alimentação
à criança. Esta escola deveria ser voltada para a formação
integral dos alunos, dando-lhes a oportunidade de se desenvolverem diversas habilidades nas mais variadas atividades
de estudo, de vida social e de recreação e jogos. Ou seja,
oferecer a criança oportunidades completas de vida.
Diante dessa perspectiva, agora daremos ênfase para
o conceito de Educação em tempo integral ainda na visão
de Teixeira. O autor mostra-se a favor de uma escola de
Tempo Integral onde os alunos estão por mais tempo (no
sentido de extensão horária) presente no espaço destinado
a sua educação, para que assim tenha uma formação de
qualidade e integral, como coloca Teixeira (1999).
A concepção de educação integrada na visão de Freitas
(2007) ressalta que as ideias de Anísio Teixeira implantadas
no Centro Educacional Carneiro Ribeiro – CECR, criado
em 21 de outubro de 1950 na Bahia, não são de uma educação integral, mas de uma educação integrada, ou seja, é uma
escola preocupada explicitamente em integrar outras funções sociais (saúde, segurança etc.). Para esse ensaio merece
uma atenção especial, pois muitos dos elementos criados

na experiência baiana são percebidos nas experiências
de jornada escolares prolongadas realizadas atualmente.

3. A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL E MÉDIO ANÍSIO
TEIXEIRA
O Projeto Escola Pública Integral na rede estadual do Pará,
foi implantado no Município de Belém, em 2012 e teve o
inicio nas seguintes escolas de ensino fundamental: Escola
Ruy Paranatinga Barata, Escola Cidade de Emaús, Escola
Professora Antônia Paes, Escola Professora Norma Morhy,
Escola Eneifa de Moraes e Escola Bejamin Constant, localizadas nos bairros do Guamá, Benguí, CDP, Jurunas, Águas
Lindas, Marituba e Reduto.
Para a implantação da escola de tempo integral, a justificativa utilizada pela Secretaria de Estado de Educação
(Seduc), no Pará, foi o desdobramento da política nacional da educação básica, prevista no Plano Nacional de
Educação. O objetivo dessa ação é elevar o tempo efetivo
do aluno na escola, no sentido de aprimorar a aprendizagem, o fortalecimento da convivência social e a melhoria
da qualidade do ensino.
As escolas piloto passaram por adequação em sua
infraestrutura e a ação educativa desenvolvida inicialmente
seria a de integrar as aulas do currículo da educação básica
as quais seriam complementadas com atividades de aplicação do conhecimento, por meio de oficinas.
As oficinas são desenvolvidas através do Programa
Mais Educação, Programa instituído pela Portaria
Interministerial 17/2007 e pelo Decreto Presidencial
7083/2010 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento
da Educação – PDE, como uma estratégia do Governo
Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e
a organização curricular, na perspectiva da Educação
Integral.
Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da
tarefa de educar entre os profissionais da educação e de
outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob
a coordenação da escola com seus gestores, professores,
estudantes e funcionários. Isso porque a Educação Integral,
associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e de
possibilidades das crianças, adolescentes e jovens (SEB/
MEC, 2011).
Por meio da Educação Integral, se reconhece as múltiplas dimensões do ser humano e a peculiaridade do
desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens. Esse
ideal está presente na legislação educacional brasileira
e pode ser apreendido em nossa Constituição Federal,
nos artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei n.º 9089/1990); na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (Lei n.º 9394/1996); no Plano Nacional
de Educação (Lei n.º 10.179/2001), no Fundo Nacional de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (Lei n.º 11.494/2007), através
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do financiamento diferenciado às matrículas em tempo
integral no Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE
(2007), através do Programa Mais Educação e no Plano
Nacional de Educação proposto para o período 2011 – 2020
(SEB/MEC, 2011).
Para garantir o funcionamento das oficinais o Programa
Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria
de Educação Básica – SEB, por meio do Programa
Dinheiro Direto na Escola – PDDE do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE para as escolas prioritárias, cuja listagem é anualmente incluída no Sistema
Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
– SIMEC (www.simec.gov.br).

3.1. A implantação da proposta de educação em
tempo integral na Escola Estadual Anísio Teixeira
A escola de Ensino Fundamental e Médio Anísio Teixeira, da
rede estadual, foi escolhida entre as escolas pilotos a aderir
ao projeto de Escola em Tempo Integral no estado do Pará,
localizada na cidade de Belém/PA e atende atualmente 219
alunos em regime de tempo integral correspondentes do
6º ao 9º ano do ensino fundamental, com início das atividades nos horários de 07h00min da manhã às 16h45min
do período da tarde.
Para a implantação, a justificativa forte utilizada foi
o número reduzido de alunos matriculados na escola, na
época, muitos alunos eram atraídos para as escolas mais
próximas de suas casas e o fato da escola Anísio Teixeira a
cada ano o número de alunos da escola diminuía assim a
escola precisou procurar uma alternativa diante do risco de
fechamento. A adesão ao projeto apresentado pela SEDUC
tinha como perspectiva matricular novos alunos trazendo
uma nova proposta na ação educativa.
A escola Anísio Teixeira fica localizada no bairro Reduto
(centro) Belém-Pará e funciona nos seguintes horários:
manhã (Ensino Médio), tarde e noite (Ensino Fundamental)
e noite Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Quanto aos recursos humanos, a escola apresenta em
seu quadro total 53 funcionários distribuídos nas diversas
funções e nos três turnos de funcionamento: o corpo gestor
é constituído dos seguintes profissionais: 1 diretora que
executa sua função no horário de 7hs até as 13hs de cada dia
de aula, 1 vice-diretora que executa sua função no horário
de 13 as 22hs, e 6 coordenadores (sendo 2 responsáveis pelo
Ensino Fundamental, 2 na modalidade da EJA e 2 responsáveis pelo Ensino Médio), seu corpo docente é constituído
por 33 professores todos efetivos, conta também com o
apoio de 6 merendeiras, 1 Assistente Social.
Em relação à sua estrutura física, a escola é constituída
por um prédio, destinado para o setor administrativo da
escola, para a salas de aulas (total 11 salas), 1 refeitório que
nas horas livres é usado para a realização de algumas oficinas, 5 banheiros femininos e masculinos, 1 quadra esportiva
coberta, 1 sala de administração, 1 sala para os professores,
1 sala de leitura e 1 sala de coordenação, e também a cozinha simples.
No inicio da implantação do projeto, a Secretaria de
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Estado de Educação SEDUC-PA enviou para a escola Anísio
Teixeira uma equipe técnica responsável pela formação
dos professores e gestores da escola, esta formação teve
o objetivo de apresentar a nova proposta pedagógica à
escola dando orientações acerca da ação educativa que
seria desenvolvida a partir desta implantação.
A proposta apresentada pela SEDUC-PA não havia um
desenho curricular definido (padronização), isto é, cada
professor ficaria responsável pela elaboração de seu plano
de aula, tanto com atividades referentes ao currículo da
educação básica (atividades curriculares), quanto as atividades complementadas com a aplicação destes conhecimentos através das oficinas do Mais Educação (atividades
extracurriculares). A equipe gestora organizou uma reunião com os professores e elaborou um plano de ação, onde
ficou definido que no período da manhã, seriam realizadas
as aulas com os conteúdos curriculares, de acordo com a
proposta da educação básica, e no período da tarde seriam
desenvolvidas as atividades extracurriculares, ocorrendo
uma concentração do Programa Mais Educação.
No inicio da proposta a falta de adaptação nos espaços
educativos onde eram realizadas as oficinas foi um problema para o desenvolvimento das atividades. A reorganização na distribuição das atividades ocorreu porque no início
das aulas, a proposta da SEDUC-PA foi seguida a risca pela
equipe de professores e gestores, porém a falta de materiais
dificultava o direcionamento da proposta, pois os alunos
tinham aulas intercaladas com as oficinas, fato que estava
prejudicando o desenvolvimento das atividades, uma vez
que as aulas referentes ao currículo da educação básica
exigem um maior grau de concentração em sala de aula e
quando eram realizadas na forma intercaladas, deixavam
os alunos agitados quando retornavam das oficinais de
aplicação deste conhecimento.
A implantação do projeto de escola de tempo integral
é uma tarefa árdua e deve ser adaptada de acordo com a
realidade de cada escola, para isso é preciso ampliar o currículo, rever a duração das aulas e adaptar os espaços. Ainda
é preciso reorganizar as turmas e o número de professores e funcionários e recalcular a quantidade de material
e merenda.

3.2. O planejamento e a organização da gestão no
cotidiano das atividades a serem desenvolvidas na
Escola em Tempo Integral Anísio Teixeira
Atualmente, o modelo de gestão da escola Anísio Teixeira
responde por duas dimensões sendo uma administrativa e
outra pedagógica, administrativa composta por uma gestora e uma vice-gestora, e uma equipe pedagógica, formada
por 6 coordenadores, cada um encarregado de executar as
funções que lhes competem.
A gestão administrativa é responsável por toda parte
estrutural e pela parte burocrática (capitação dos recursos
financeiros). Compete a essa equipe a compra e a organização dos materiais, através das licitações e das parcerias
realizadas.
Neste sentido, cabe à gestão da escola se envolver na
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estrutura e implementação do seu projeto político-pedagógico a comunidade escolar como um todo: professores,
funcionários, alunos, pais e até mesmo a comunidade
externa da escola, mediante uma estratégia aberta de diálogo e construção do entendimento de responsabilidade
coletiva pela educação.
A equipe pedagógica é responsável pelo planejamento
e organização das formações dos professores, bem como
o acompanhamento de todas as atividades pedagógicas
desenvolvidas na escola.
Em relação às atividades pedagógicas é importante lembrar que todas as ações desenvolvidas na escola são discutidas através das reuniões ocorrentes entre os professores,
coordenadores e gestores desta instituição de ensino. Neste
sentido, cada professor é responsável por seu plano de aula,
tanto das atividades curriculares, quantos as atividades
extracurriculares, e estas deverão ser acompanhadas por
um coordenador responsável, portanto, existe um período
para organização de plano de ensino, projeto de sala de
aula, e outros. Vale ressaltar que segundo a vice-diretora da
escola Anísio Teixeira todas as atividades desenvolvidas na
escola seguem os parâmetros curriculares nacionais da educação básica e as diretrizes do Programa Mais Educação.
Os recursos financeiros que a escola recebe são financiados pelo Programa Dinheiro Direto na Escola – (PDDE),
consiste na assistência financeira às escolas públicas da
educação básica das redes estaduais e municipais, cujo
valor da verba transferida segue o do número de alunos, de
acordo com o censo escolar do ano anterior ao do repasse. A
equipe gestora da Escola Anísio Teixeira designa a aplicação
dos seus recursos financeiros em: aquisição de material
permanente e de consumo; realização de pequenos reparos
voltados à manutenção, conservação e melhoria do prédio
da unidade escolar; avaliação de aprendizagem; implementação do projeto pedagógico; e desenvolvimento de
atividades educacionais.
Outra dificuldade na administração se refere a alimentação dos alunos, pois os que estudam no regime de tempo
integral recebem 3 refeições diárias, essas refeições são
distribuídas nos seguintes horários: primeira refeição,
lanche da manhã (10hs), segunda refeição almoço (12hs),
e por último é servido o lanche das (15hs) porém a falta
de variedades no cardápio é frequente, muitos alimentos
fornecidos pela SEDUC-PA são industrializados tais como:
macarrão instantâneo, suco e outros alimentos considerados de baixo valor nutricional, acrescenta a vice-diretora.
Outro agravante encontrado na escola é a falta de água
que ocorre frequentemente no local e sempre que isso
ocorre os alunos são dispensados mais cedo, fato que prejudica o desenvolvimento das atividades a serem realizadas
neste intervalo de tempo, segundo a Vice-Diretora a escola
enfrenta também problemas em sua estrutura física por
falta de espaços adaptados para a realização das oficinas
para a execução das aulas práticas.
Apesar de todos os problemas citados pela equipe gestora, a escola apresenta um ótimo crescimento no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e para
muitas famílias o projeto de escola de tempo integral é de

suma importância na vida de muitas mães, uma vez que
não tinham com quem deixar seus filhos para trabalharem
e no período que não estavam nas escolas ficavam vulneráveis a fatores de riscos.

4. CONCLUSÃO
Com base na pesquisa de campo e da bibliografia estudada
sobre as experiências da implantação do projeto de escola
de tempo integral, notamos que o referencial teórico pesquisado demonstrou, entre outras coisas, uma marcante
presença na primeira metade do século XX, do pensamento anisiano no Brasil, reforçado pelo progressivismo
de Dewey, podendo-se supor que a trajetória intelectual
do educador, reforçou ainda mais sua adesão à escola com
funções ampliadas.
Em relação ao planejamento e organização do cotidiano
das atividades a serem desenvolvidas na escola em tempo
integral, notou-se que atualmente, o modelo de gestão da
escola Anísio Teixeira apresenta uma gestão que responde
por duas dimensões sendo uma administrativa e outra
pedagógica, administrativa composta por uma gestora e
uma vice-gestora, e uma equipe pedagógica, formada por
6 coordenadores.
A gestão administrativa é responsável por toda parte
estrutural e pela parte burocrática (capitação dos recursos
financeiros). Compete a essa equipe a compra e a organização dos materiais, através das licitações e das parcerias
realizadas.
A equipe pedagógica é responsável pelo planejamento
e organização das formações dos professores, bem como
o acompanhamento de todas as atividades pedagógicas
desenvolvidas na escola.
Quanto aos principais aspectos a serem considerados
na elaboração do plano de ação do gestor da escola Anísio
Teixeira, frente aos novos desafios, observou-se que a
gestão da escola dar vez e voz e envolver na estrutura e
implementação do seu projeto político-pedagógico a comunidade escolar como um todo: professores, funcionários,
alunos, pais e até mesmo a comunidade externa da escola,
mediante uma estratégia aberta de diálogo e construção do
entendimento de responsabilidade coletiva pela educação.
Assim, a efetivação do trabalho tem como base o planejamento das ações educativas baseadas nas seguintes
estratégias: Desenvolver relacionamento interpessoal;
Horizontalização do relacionamento – coordenação;
Ênfase na diversidade das partes, para formar um todo;
Responsabilidades compartilhadas em comum por todos
os setores e profissionais; Preocupação com processos e
resultados; Organização a serviço das pessoas; Foco no
desenvolvimento, na aprendizagem e na construção da
organização; Preocupação com a formação integral do
aluno; incentivos à cultura, esporte e lazer; Articulação
com as parcerias através das seguintes instituições (SESI,
SESC, SENAC, EMOPA, SESMA, Polícia Militar, TRE,
Conselho Tutelar e outras), Parcerias com a Universidade
Federal do Pará – UFPA e Universidade do Estado do ParáUEPA através de projetos e ações sociais, Organização de
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encontros religiosos; Realizações de plantões pedagógicos
com pais e responsáveis e comunidade em geral; Realização
de reuniões com professores; Realização de formação de
professores e outros.
Em relação à garantia de uma gestão financeira eficiente, verificou-se, que a equipe gestora desenvolve um
trabalho árduo e enfrenta sérios problemas com a falta
de material para a realização das oficinas implementadas
pelo programa Mais Educação, problemas com a falta de
água, alimentação dos alunos, falta de espaço adaptados
para realização das atividades extracurriculares e outros.
Percebe-se ainda, que apesar das dificuldades enfrentas
com a distribuição dos recursos financeiros a gestão da
escola está comprometida com o desenvolvimento de todas
as atividades que ocorrem na escola e para garantir uma
gestão eficiente à equipe gestora não se limita as suas responsabilidades (administrativa ou pedagógica). Nota-se,
que o trabalho acontece e a escola funciona, e percebeu-se
que a vice-gestora é bastante articulada com as parcerias,
é muito comunicativa e apresenta uma facilidade em lidar
com os alunos, com os pais e realiza as reuniões com a
comunidade para que possam ser selecionadas as etapas
onde serão usados os recursos financeiros da escola.
Notou-se a necessidade quanto à oferta dos cursos de
formação de Gestores Escolares por parte da Secretaria
de Educação SEDUC-PA, haja vista que essa nova política
de ampliação da jornada escolar necessita de um novo
olhar no processo educacional, portanto, é necessário que
Gestores estejam qualificados para o desenvolvimento de
suas competências.
É importante frisar que apesar das dificuldades citadas
pelos gestores da escola Anísio Teixeira o grande diferencial dessa escola foi à articulação, dos termos da Lei com
o comprometimento da comunidade escolar. Gestor, professores, alunos, pais e líderes da comunidade, assumiram
o projeto e deram a ele a dinâmica necessária para que
a Escola em Tempo Integral fosse construída como local
público destinado a garantir o desenvolvimento das crianças e dos jovens.
As conquistas da escola estão na melhoria e ampliação da
estrutura física, o baixo índice de evasão a grande procura
por vaga e o reconhecimento como um modelo diferenciado de escola que oferece uma alternativa de qualidade
na consecução do processo de educação.
Dentre os inúmeros ganhos para os alunos, professores
e comunidade escolar está a percepção de que o mundo
relacional pode ocorrer como um processo harmonioso e
integrado; a escola em tempo integral é um espaço no qual,
para além do aprender a pensar e aprender a aprender, se
permite vivenciar mais intensamente a dimensão social:
aprende-se a viver convivendo; a vivência das experiências
educacionais, em ambientes propícios ao desenvolvimento
da aprendizagem, também facilita o cultivo da alegria e da
realização como seres humanos; uma educação realizada
num ambiente que favorece a alegria do aprender assegura
o desejo de continuar aprendendo ao longo da vida; a escola
em tempo integral com educação integral possibilita qualidade de vida em vida.
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Diante das limitações apresentadas por este estudo e a
dificuldade de generalização das conclusões apresentadas,
uma vez que a pesquisa abordou somente a escola de tempo
integral Anísio Teixeira do Município de Belém, sugere-se
a ampliação para as demais escolas do Estado do Pará, a
ampliação visaria analisar, principalmente, a adaptação
dos programas governamentais para a melhoria da gestão
das escolas estaduais.
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Precepts regulatory planning education in Democratic State of Law post Brazilian federal
constitution of 1988: implications for the formulation of educational policies:
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RESUMO – Este texto, na modalidade ensaio, resulta de reflexões e diálogos correlatos às pesquisas nas áreas
de política e gestão educacional e de ‘políticas públicas’ desenvolvidas no contínuo das pesquisas de mestrado/
doutorado, bem como de Pesquisa de Pós Doutorado em perspectiva interdisciplinar de História da Educação,
Política e Direito à Educação, ora dedicadas à investigação de ‘políticas públicas educacionais no Brasil. Tais
investigações foram implementadas sob enfoque de pesquisa qualitativa em educação comportando pesquisa
bibliográfica/e revisão de literatura; pesquisa documental/ de cunho legal-normativo e institucional e pesquisa
oral. Neste breve espaço, objetiva-se tão somente registrar a relevância e complexidade do ato de pesquisar,
analisar e definir o conceito políticas públicas, na perspectiva do Estado Democrático de Direito Brasileiro,
prioritariamente, no processo de redemocratização sócio-política, configurado a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988. A abordagem das Políticas Públicas na perspectiva do Estado Democrático de
Direito Brasileiro, na condição de levantamento de questões/indagações introdutórias, demanda o reconhecimento do caráter multidisciplinar desta subárea de ciências políticas. Considera-se essencial contextualizar
o estudo de ‘políticas públicas’ no recente desenho constitucional da República Federativa do Brasil. Nessa
perspectiva são importantes as reflexões correlatas ao direito público e do direito constitucional brasileiros e
suas correlações na produção da normatização/legislação inerentes ao processo de elaboração e implementação de políticas públicas.
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; estado democrático de direito brasileiro; legislação federal.
ABSTRACT – This text, in the form assay results from reflections and related dialogues to research in education policy
and management and ‘public policy’ developed in the continuum of master / doctoral research, and also Research Post
PhD in interdisciplinary perspective of History Education, Politics and Right to Education, now devoted to research ‘educational policies in Brazil, with emphasis on the period of social and political democratization. Such investigations were
implemented in qualitative research approach in education behaving literature / and literature review; research document
/ legal-normative and institutional nature and oral research. In this short period, the objective is solely to record the significance and complexity of the act of researching, analyzing and defining the concept public policy, in view of Brazilian Law
Democratic State primarily in the socio-political democratization process, set from promulgation of the Constitution of
1988. the approach of the Public policy from the perspective of the Brazilian Law Democratic State, lifting condition issues
/ introductory questions, demand the recognition of the multidisciplinary nature of this subfield of political science. It is
essential to contextualize the study of ‘public policy’ in the recent constitutional design of the Federative Republic of Brazil.
In this perspective are important considerations related to the public law and constitutional law Brazilians and their correlations in the production of regulation / legislation inherent in the process of developing and implementing public policies.
KEYWORDS: public policy; Democratic State of Brazilian law; federal legislation.
1 Artigo vinculado à Pesquisa de Pós Doutorado em Educação pela UFU/MG
2 Profª Drª UNESP/FCLAR. Este artigo resulta da articulação entre a pesquisa de Pós Doutorado em Educação (Área História da Educação Brasileira) pela
Universidade Federal de Uberlândia, em perspectiva interdisciplinar de história da educação, políticas públicas e direito educacional versando sobre a trajetória histórico-normativa das políticas públicas da educação profissional e tecnológica _ sob a Supervisão ProfºDrº Geraldo Inácio Filho (Faced-UFU); bem como
articula-se, concomitantemente, à Pesquisas desenvolvidas na Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, referente ao RDIDP e às Pesquisas PIBIC/ICSB/
UNESP no período 2015/2016 e 2016/2017...
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1. INTRODUÇÃO
Este texto versa sobre a trajetória histórico-normativa dos
preceitos/e princípios do planejamento da educação no
contexto da legislação federal pós 1988 e vincula-se à pesquisa de pós doutorado em educação pela UFU/MG. Em
base metodológica de pesquisa qualitativa com destaque
para a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental de
base legal priorizou-se analisar os princípios constitucionais da Constituição Federal de 1988 e preceitos da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 quanto ao
planejamento da educação. Destaca-se a relevância social
do planejamento participativo e de seus contributos para
o processo de formulação e execução de políticas públicas
educacionais na construção do Estado Democrático de
Direito Brasileiro. Vale ressaltar a maior visibilidade do
conceito de políticas públicas no contexto de redemocratização sociopolítica a partir da promulgação da Constituição
Federal de 1988. As políticas públicas educacionais reportam-se a gestão da coisa pública e, portanto, necessitam de
reflexão quanto ao conceito e tipologia do Estado, do tipo
de cidadania que se desenvolve a partir dele. Especialmente,
requer olhar focado e atento para o planejamento da educação (estudo do processo legislativo e da formulação dos
respectivos Planos); do ‘papel e das ações de governo’ na
condução da República.

2. A RELEVÂNCIA DO CONCEITO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PÓS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Aqui, iniciamos nossas singelas reflexões destacando a
complexidade inerente ao processo de pesquisar e definir
o conceito políticas públicas, especialmente, na perspectiva
do Estado Democrático de Direito Brasileiro a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988. Esclarecemos
que a complexidade está aqui adotada na perspectiva de
tecido junto, imbricada rede de fios e de fatores; de conexões
e elos, na visão holística, sistêmica e multidisciplinar desta
temática. Reportamo-nos, em primeira instância, ao caráter
multidisciplinar desta subárea de ciências políticas, a qual
se constitui de fato em uma desafiante e original área de
estudos, pesquisas e debates. Vale desde já ressaltar que não
partimos da bem delineada conceituação de políticas públicas, no contraponto disso, partimos de uma indagação: “ o
que se entende por políticas públicas”? Cabe destacar que não
há uma única definição conceitual, porquanto não há consenso quanto à definição deste conceito. Na perspectiva de
Lamounier (p.3) considera-se que a política é onipresente,
ou seja, ela está em toda a parte. Por isso, “o estudo das
políticas públicas é um ângulo privilegiado para a apreensão da política em seu sentido mais abrangente, ou seja,
para a apreensão das relações entre Estado e Sociedade”.
(LAMOUNIER, MIMEO, p.3). Celina Souza (2006, p.22)
esclarece que a política pública “nasce enquanto campo/
área de conhecimento e disciplina acadêmica nos EUA,
rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição
40

europeia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na produção dos governos.” Dessa forma a
referida autora (Souza, 2006) argumenta que na Europa, a
área de políticas públicas surge como desdobramentos de
estudos/pesquisas tendo as teorias explicativas do Estado
como base e o governo como produtor de políticas públicas. Já nos EUA, o foco de análise situa-se sobre a ação dos
governos. Celina Souza (2006, p.36) apresenta ainda as
seguintes especificidades/e peculiaridades concernente
à política pública:
A política pública permite distinguir entre o que o governo
pretende fazer eu que, de fato, faz. A política pública envolve
atores e níveis de decisão, embora seja materializada através
dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais são também importantes.
A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras.
A política pública é uma ação intencional, com objetivos a
serem alcançados. A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo. A política
pública envolve processos subsequentes após sua decisão e
proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação.

Neste texto, faz-se mister referenciar o artigo de Celina
Souza (2006) intitulado ‘Políticas Públicas: uma revisão
de literatura’_ que muito contribui para os estudos nesta
área. Souza (2006, p.23) revisita os fundadores da área de
políticas públicas, a saber: Laswell (1936); Simon (1975);
Easton (1965) e de Lindblom (1959:1979). Aqui destacamos
a abordagem desse último pesquisador, conforme também ressalta Souza (2006, p.24). Lindblom propôs para o
estudo de políticas públicas a incorporação de elementos
importantes para a análise, tais como: o papel das burocracias, das eleições, dos partidos e dos grupos de interesse.
Em síntese, as políticas públicas repercutem na sociedade,
na sua organização sócio-econômica e, portanto, requer
explicitar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade. Na conexão destas importantes correntes
teóricas e abordagens metodológicas, buscamos ressaltar
a relevância dos estudos referentes às políticas públicas no
contexto brasileiro pós 1988. Nesta circunstância é imprescindível evidenciar que a elaboração e implementação de
uma política pública, no âmbito de um Estado Democrático
de Direito, requer a produção e a aprovação de legislação
própria. Evidencia-se a conexão entre áreas de estudos/
conhecimentos: políticas públicas e direito; ou melhor, em
perspectiva multidisciplinar a articulação entre políticas
públicas, ciências políticas, sociologia, economia, antropologia, geografia, gestão/administração e direito com
destaque entre outras áreas. Faz-se mister ressaltar o quão
importante é o debate; bem como as pesquisas concernentes às políticas públicas, tendo por recorte temporal/
normativo, a promulgação da Constituição Federal de 88,
no desenho do Estado Democrático de Direito Brasileiro.
No campo educacional, destacam-se em termos normativos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
9394/96 e as Leis que instituíram os Planos Nacionais de
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Educação pós Constituição Federal de 1988 ( PNE _ de 2001
a 2011) e da Lei do Plano Nacional de Educação ( PNE _
de 2014-2024). Nesta perspectiva, é importante debater
a relevância do Plano Nacional de Educação (PNE) a ser
estabelecido conforme determina a Constituição Federal
de 1988 mediante publicação de lei específica para este fim.
Assim considerando ser o PNE um importante canal/documento e instrumento indutor de formulação e execução
de diferentes políticas públicas no campo educacional.
Portanto, a elaboração de um projeto de lei desta envergadura não é tarefa fácil. Em síntese, temos que a legislação
consubstancia os princípios e diretrizes políticas de um
determinado Estado, em tempos/momentos e contextos
peculiares, bem como evidencia a ação dos governos e as
demandas sociais prioritárias.

3. TRAJETÓRIA DOS PRECEITOS
NORMATIVOS DO PLANEJAMENTO
EDUCACIONAL
Neste tópico objetiva-se destacar a relevância social do
planejamento participativo e de seus contributos para a
educação, especialmente, para a formulação/implementação de políticas públicas no Brasil, pós Constituição Federal
de 1988. Pesquisá-lo é pois um grande desafio. Almejou-se
elaborar este breve texto na perspectiva de pesquisa
documental/e de análise legislativa a fim de identificar
os preceitos normativos constitucionais do planejamento
educacional no Brasil. Diferentes conceitos e práticas de
planejamento encontram-se intrinsecamente vinculados
à categoria trabalho em suas múltiplas configurações e às
diferentes formações sociais. O desafio é pensar ‘a especificidade’ do planejamento para o campo educacional. Em
diferentes contextos históricos e econômicos é requerido o
zelo intelectual a fim de indagar e analisar as tendências de
transposições e de readaptações de diferentes abordagens
teórico-metodológicas de planejamento advindas, especialmente, da esfera econômica, para o campo educacional. No
Brasil, cabe destacar a abordagem analítica de Azanha (1993,
p.70-78) quanto ao planejamento educacional/e escolar.
Para Azanha, embora haja ambiguidade no conceito de
planejamento, não há dúvidas quanto à sua relevância e à
necessidade de se conhecer, efetivamente, a realidade que
se pretende modificar. Para Azanha o significado do termo
planejamento é muito ambíguo, mas
no seu trivial compreende a ideia de que sem um mínimo
de conhecimentos das condições existentes numa determinada situação e sem um esforço de previsão das alterações
possíveis dessa situação, nenhuma ação de mudança será
eficaz e eficiente, ainda que haja clareza a respeito dos objetivos dessa ação. Nesse sentido trivial, qualquer indivíduo
razoavelmente equilibrado é um planejador. [...] Não há
uma ciência do planejamento, nem mesmo há métodos de
planejamento gerais e abstratos que possam ser aplicados à
variedade de situações sociais independentemente de considerações de natureza política, histórica, cultural, econômica
etc. (AZANHA, 1993 p.70-78).

Nessa perspectiva Vasconcelos (2000) explica que é
por essa razão que ao analisarmos a história da educação
escolar, percebemos que, de acordo com cada contexto
sócio-político e econômico, diferentes concepções de planejamento norteiam educadores. As autoras Sant’Anna;
Enricone;André e Turra (1986) fazem referência a duas tendências de planejamento denominadas respectivamente,
de: planejamento normativo e planejamento participativo.
Em linhas gerais, pode-se dizer que o planejamento normativo é caracterizado pelo caráter determinístico sendo assim
denominado porque está situado na ótica da prescrição de
formas de ação dentro de uma programação mais fechada
e pré-ativa. O planejamento participativo recebe variadas
denominações, sendo uma delas o planejamento interativo
ou situacional, assim concebido pois
as organizações são manejadas por pessoas, cuja percepção
do que é possível e desejável depende da situação em que são
colocadas [...] o planejamento é interativo no sentido de que
a organização (e pessoas que nela atuam) é o sujeito do plano
e, na busca de seus objetivos, ela própria se modifica e encoraja transformações (também das pessoas)” (SANT’ANNA,
ENRICONE, ANDRÉ; TURRA, 1986, p. 275).

Neste texto destaca-se a concepção de planejamento participativo concebido, segundo Cornely (1977), como sendo
um processo político, um contínuo propósito coletivo, de
reflexão e amplo debate a fim de deliberar sobre a construção do futuro da comunidade contando com a participação
do maior número possível de membros das categorias que
a constituem. O planejamento participativo no âmbito da
escola implica reavivar continuamente o processo de reflexão e ação da coletividade (da comunidade escolar). Implica
ainda a busca da identidade institucional, ou seja, da identidade construída e reconstruída pela coletividade. Quanto ao
planejamento educacional no Brasil constituíram-se como
referências especiais para nossos estudos (interdisciplinares) as publicações de estudos/pesquisas (das décadas de 70
a 90) desenvolvida no referido período pelos autores José
Silvério B. Horta; Dumerval Mendes Trigueiro; Sant’Anna;
Enricone; André; Turra; Sander; Calazans; Garcia; Kuenzer;
Gandin; Padilha; Gadotti; Luiz Antônio Cunha, Demerval
Saviani e Sofia Lerche Vieira.

3.1. Fins e modalidades do planejamento
educacional
A ideia de planejamento está associada ao que desejamos
realizar, transformar e até mesmo manter. Isto porque as
“concepções sobre planejamento tanto podem estar ligadas
a ideais de transformação como às de manutenção de realidades ou situações existentes”. (SANT’ANNA, ENRICONE,
ANDRÉ e TURRA, 1986, p.273). É importante que, para o
alcance dos objetivos estabelecidos no planejamento, não
descuidemos da ideia de que o planejamento é também um
ato político. A apreensão da instituição em sua singularidade e a reflexão em torno das práticas pedagógicas e do
compromisso social da escola pública são atitudes importantes requeridas para os sujeitos sociais que interagem
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como protagonistas na dinâmica das instituições escolares.
Concebe-se aqui o planejamento como instrumento teórico-metodológico para a intervenção na realidade. Dessa
forma, o planejamento é imprescindível à ação educativa
e ao fazer pedagógico. Vasconcelos (2000, p.63) define o
planejamento “enquanto construção-transformação de
representações é uma mediação teórico-metodológica para
a ação, que, em função de tal mediação, passa a ser consciente e intencional”. Nessa perspectiva, é importante que
a reflexão sobre a escola contemple três dimensões: a realidade (onde estamos); os fins (onde queremos chegar ou que
desejamos alcançar); e a mediação (como iremos alcançar o
desejado ou de que forma iremos chegar lá). Sua estrutura
básica do planejamento é composta por três dimensões:
análise da realidade (AR); projeção de Finalidades (PF) e
elaboração das formas de mediação(FM) (Vasconcellos,
2000). Vale salientar que o planejamento no campo educacional contempla diferentes níveis e aspectos, a saber: a) no
macro-contexto das políticas educacionais temos o conceito
de planejamento educacional referindo-se ao planejamento
dos sistemas de ensino e de suas redes; b) no micro-contexto que ocorre no interior dos estabelecimentos de ensino
temos o conceito de planejamento escolar reportando-se à
gestão/organização da escola, à sua dinâmica própria, aos
tempos e espaços escolares; c) no âmbito do ensino temos
ainda o planejamento elaborado pelo professor (plano
docente; plano de trabalho docente e os respectivos programas de disciplinas) que articulam os conteúdos programáticos, objetivos; procedimentos metodológicos e avaliativos,
bem como os recursos e materiais didático-pedagógicos.
Neste âmbito se entrecruzam o planejamento curricular
e o planejamento da escola ambos vinculados ao macro
contexto de planejamento dos sistemas de ensino e de suas
redes. A profícua articulação e diálogo entre os diferentes
níveis e tipos de planejamento figura como um grande
desafio, especialmente, no tocante à articulação de planejamento de sistemas e redes de ensino e o planejamento
da escola;d) no âmbito do currículo temos o planejamento
curricular referindo-se às formas de reflexão e organização
de temas/conhecimentos ou de disciplinas em seus diversos
campos de conhecimento; bem ainda da construção de um
itinerário formativo e da definição de objetivos e perfil
de formação. Muito embora não seja usual a expressão
nível meso de planejamento; entretanto, entende-se que
é possível identificar os elementos/e pontos que caracterizam a existência deste nível de planejamento. Pode-se
dizer, justamente que o ponto de mediação/intersecção e
ou articulação entre os níveis macro e micro situa-se nas
questões curriculares. Neste ponto de intersecção (ou de
mediação) é que se encontra o que neste texto intitular-se-á
por planejamento normativo-curricular, especialmente
direcionado à produção de diretrizes curriculares nacionais
e de diretrizes operacionais a delinear a formulação de
políticas curriculares e de currículos propriamente ditos.
Cabe esclarecer que o planejamento curricular também
se articula às demandas quanto aos processos avaliativos
(destaque para a avaliação de rendimento em larga escala –e
os respectivos sistemas avaliativos; bem ainda às demandas
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quanto à avaliação institucional (de escolas e universidades). Assim, as atividades inerentes ao planejamento curricular reportam-se concomitantemente ao nível macro e
ao nível micro de planejamento. Por tal razão, neste texto,
optou-se pela designação deste nível como sendo o nível
meso de planejamento (muito embora esta nomenclatura
não seja oficialmente reconhecida). Cabe ressaltar o papel
do Conselho Nacional de Educação (CNE); dos Conselhos
Estaduais de Educação (CEE) e dos Conselhos Municipais
de Educação (CME). Esta abordagem implica conceber o
planejamento enquanto processo de reflexão e de análise
da realidade, identificação de prioridades, definição de
objetivos/metas/estratégias;bem ainda do estabelecimento
de formas de acompanhamento e de avaliação do próprio
planejamento. Assim, quando falamos de planejamento
reportamo-nos direta ou indiretamente ao complexo processo de tomada de decisão. Reportamo-nos a um processo,
contínuo e dinâmico, portanto, permanente. Por isso é
importante distinguir os conceitos de planejamento e plano
(ler Padilha (2001). O plano é um produto (resultante de um
processo e apresenta-se, na forma de um documento que
consubstancia/registra e expressa o planejamento)pode
ainda referir-se a um determinado momento do planejamento. Enquanto que o planejamento é o processo contínuo, dinâmico que incita uma determinada intervenção na
realidade, contudo, para fazermos esta intervenção necessitamos definir objetivos, metas e plano de ação. Podemos
definir o objetivo como “ a expressão de uma necessidade
humana que só se satisfaz atingindo-se o resultado que
aquele prefigura ou antecipa. Por isto, não se trata apenas
de antecipação ideal do que está por vir, mas sim de algo
que, além disso, queremos que venha” (VÁSQUEZ 1977,
p.191). No intento de realizar o que planejamos vivenciamos um processo de constantes aproximações. No ato de
planejar são estabelecidas mediações entre o real e o ideal.
Na perspectiva da gestão democrática, planejamento participativo caracteriza-se pelo caráter interativo/dialógico
e flexível tendo por finalidades: a) orientar o processo de
tomada de decisão e da execução dos objetivos e metas
estabelecidas pela comunidade;b)fazer a retroalimentação do sistema de informação oferecendo subsídios para
o redirecionamento/re-planejamento das ações;c)otimizar os diferentes usos e realocações de recursos materiais,
financeiros, humanos;d)viabilizar alternativas/estratégias
para o estabelecimento do fazer pedagógico-organizacional
a curto, médio ou longo prazo); e)visualizar a instituição
escolar em sua totalidade considerando o enfoque holístico
e os fatores interdependentes e suas relações;f)viabilizar as
estratégias de inovação e de mudança cultural nos espaços
organizacionais.

4. O PLANEJAMENTO NA LEGISLAÇÃO
FEDERAL: PRECEITOS NORMATIVOS (DE
1988 A 1996)
Neste espaço, objetiva-se identificar como se afigura na legislação federal os preceitos/e princípios do
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planejamento: da Constituição Federal de 1988 à LDBEN
9394/96. Para a pesquisa documental/ de base normativa
é imprescindível reportar-se às fontes primárias, especificamente, no tocante ao estudo da legislação brasileira.
Dessa forma, esta trajetória de investigação inicia-se,
necessariamente, pelo estudo do direito constitucional
brasileiro com destaque para a Constituição Federal de 1988
seguidas das respectivas Emendas Constitucionais. Nesta
perspectiva, destacamos as principais leis analisadas nesta
trajetória histórico-normativa: 1ª) Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN ou LDB) 9394/96; 2º) Lei nº
9131, de 24 de novembro de 1995; que altera dispositivos
da LDB nº 4024/61 e dá outras providências e estabelece
a composição do atual Conselho Nacional de Educação
(CNE); 3º) Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação para a vigência de
2001 a 2011; 4º) Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que
aprova o Plano Nacional de Educação – PNE.(referente ao
período de 2011 a 2021). Vale ressaltar que para estudos
aprofundados e necessário analisar o texto normativo do
Plano Decenal de Educação e do Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE). Não obstante, neste espaço, destacar-se-á tão somente a Constituição Federal de 1988 e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96.

4.1. O planejamento educacional na Constituição
Federal de 1988
Na perspectiva do Estado Democrático de Direito Brasileiro
a Constituição Federal de 1988, denominada Constituição
Cidadã, configura-se no mais importante marco jurídico-normativo a balizar os processos de formulação e implementação de políticas públicas educacionais e das formas
de acompanhamento, avaliação e de controle social. Assim,
primeiramente, cabe revisitar os preceitos constitucionais concernentes ao planejamento. Nossa Constituição
Federal de 1988, em seu Artigo 1º estabelece que a República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados, Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa e o V - o pluralismo político. Este preâmbulo do
texto constitucional é muito importante pois estabelece
imediatamente os fundamentos da República Federativa do
Brasil caracterizada como Estado Democrático de Direito.
A educação nacional é disciplinada no Capítulo III intitulado: Da Educação, da Cultura e do Desporto-Seção I
compreendendo os Artigos 205 a 214. O Art. 205 estabelece
que a educação como ‘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. No tocante aos preceitos constitucionais que versam sobre o planejamento educacional
destaca-se as disposições do Artigo 124 da CF 88. Nesse
artigo define-se como obrigatoriedade constitucional a
publicação de uma lei específica para fins de instituir o

plano nacional de educação, de duração decenal, com o
objetivo de articular o sistema nacional de educação em
regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas
e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis,
etapas e modalidades por meio de ações integradas dos
poderes públicos das diferentes esferas federativas. De
acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional
(EC) nº 59/2009 almeja-se via plano nacional de educação
conduzir a: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade
do ensino; IV - formação para o trabalho; V - promoção
humanística, científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do produto interno bruto. Assim,
quanto à trajetória histórico-normativa do planejamento
educacional cabe mencionar a elaboração do documento
intitulado ‘Plano Decenal de Educação para Todos’ elaborado pelo Ministério da Educação, em 1993. Tal documento
caracterizou-se como um conjunto de diretrizes destinado
a cumprir, no período de uma década (1993- 2003), as resoluções da Conferência Mundial de Educação Para Todos,
realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, em especial,
quanto à ampliação da oferta e melhoria da qualidade do
ensino fundamental.

5. PLANEJAMENTO EDUCACIONAL NA
LDB 9394/96: PRINCÍPIOS E PRECEITOS
Em primeira instância, cabe destacar que a publicação da
Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, precede, de forma
estratégica, a publicação subseqüente, em 1996, de nossa
segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) sob o nº 9394/96. Por sua vez, a Lei 9131/95 altera
dispositivos da LDB nº4.024/61 revogando as atribuições
e competências do então Conselho Federal de Educação
(CFE) e institui o atual Conselho Nacional de Educação
(CNE). A referida Lei 9131/05 estabelece em seu Artigo 6º
que o Ministério da Educação e Desporto (MEC) exerce as
atribuições do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional
de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo
cumprimento das leis que o regem. Estabelece ainda, no
Parágrafo Primeiro do Artigo 6º, que o MEC no desempenho de suas funções contará com a colaboração do
Conselho Nacional de Educação e das Câmaras que o
compõem, a saber: Câmara de Educação Básica (CEB) e
Câmara de Educação Superior (CES). Nos termos, de seu
Art. 7º o CNE tem atribuições normativas, deliberativas e
de assessoramento ao Ministro de Estado da Educação e do
Desporto, de forma a assegurar a participação da sociedade
no aperfeiçoamento da educação nacional. Compete ao
CNE as seguintes atribuições: a) subsidiar a elaboração e
acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação;
b) manifestar-se sobre questões que abranjam mais de um
nível ou modalidade de ensino; c)assessorar o Ministério
da Educação e do Desporto no diagnóstico dos problemas
e deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de
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ensino, especialmente no que diz respeito à integração
dos seus diferentes níveis e modalidades; d) emitir parecer
sobre assuntos da área educacional, por iniciativa de seus
conselheiros ou quando solicitado pelo Ministro de Estado
da Educação; e) manter intercâmbio com os sistemas de
ensino dos Estados e do Distrito Federal; f) analisar e emitir
parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação
educacional, no que diz respeito à integração entre os
diferentes níveis e modalidade de ensino; g) elaborar o
seu regimento, a ser aprovado pelo Ministro da Educação.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96
estabelece em seu Artigo 1º que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações
da sociedade civil e nas manifestações culturais. Em seu
Artigo 3º a LDB 9394/96 estabelece que o ensino será ministrado com base dentre importantes princípios, com destaque no campo do planejamento e políticas públicas o
seguinte: VIII - gestão democrática do ensino público, na
forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino.
Dentre tais princípios destaca-se a relevância do princípio
de gestão democrática do ensino público, na forma desta
lei e da legislação dos sistemas de ensino, especialmente,
no que tange às questões correlatas ao planejamento educacional. Por sua vez, o princípio de gestão democrática
requer também a democratização do planejamento, ou
seja, requer um planejamento participativo como fator
imprescindível à democratização da gestão. A organização
da educação nacional é disciplinada no Título IV da LDBEN
9394/96. Nos termos do seu Artigo 9º compete à União elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. De acordo
com o inciso III do Artigo 10, cabe aos Estados elaborar e
executar políticas e planos educacionais, em consonância
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus
Municípios. Por sua vez, compete aos Municípios, nos termos do inciso I do Artigo 11, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de
ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais
da União e dos Estados. Vale destacar que uma das inovações importantes trazidas pela atual LDB nº 9394/96 concernentes aos princípios de planejamento escolar é o de
instituir para os estabelecimentos de ensino a incumbência
de elaborar e executar sua proposta pedagógica, conforme
dispõe o Artigo 12. Por sua vez, nos termos do Artigo 13, a
LDB 9394/96 estabelece para os docentes a incumbência
de: I participar da elaboração da proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino. Na sequência, quanto aos fundamentos, princípios e preceitos do planejamento escolar,
destaca-se ainda, nos termos do Artigo 14, a possibilidade
legal de os sistemas de ensino estabelecerem as normas da
gestão democrática do ensino público na educação básica,
de acordo com as suas peculiaridades, observando-se sempre os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola; II - participação das comunidades escolar e local
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em conselhos escolares ou equivalentes. Neste sentido, a
formação docente comporta em seu bojo os princípios,
preceitos e fundamentos do planejamento escolar e do
estabelecimento das diretrizes gerais de gestão dos sistemas de ensino. Especificamente, vale destacar os diferentes
níveis do planejamento educacional: a) planejamento e
gestão dos sistemas de ensino; b) planejamento e gestão
da escola; c) planejamento curricular nacional; d) no contexto micro situa-se, então, o planejamento dos cursos e
do ensino de uma dada instituição escolar pertencente a
um determinado sistema de ensino sob a vigência de normas específicas de gestão democrática e de planejamento
do seu respectivo sistema. Constitui-se em campo aberto
o estudo das normas e preceitos de gestão e de planejamento dos sistemas de ensino (federal, estaduais e municipais) e de suas implicações para o desenho das políticas
de gestão empreendidas nas unidades escolares.
Especialmente, quanto à constituição e consolidação dos
atuais sistemas de ensino municipais. Fato que demanda
pesquisa e estudos regionais quanto ao desenvolvimento
da educação nos municípios brasileiros. A esse respeito
cabe esclarecer que, em ‘movimento espiral’, as unidades
escolares também consubstanciam e propagam, de forma
direta ou indireta (e ainda que não se tenha clareza disto)
os princípios gerais do planejamento de seus sistemas.
Nesta perspectiva, a formação docente requer ainda maior
destaque para os estudos sobre o planejamento de ensino
diretamente vinculados ao macro contexto do planejamento curricular e das atuais diretrizes curriculares nacionais. Ainda neste campo, a formação docente, no momento
atual, demanda atenção especial quanto à definição em
curso (de uma ‘ proposta de uma base nacional comum
curricular, a ser elaborada por uma comissão de especialistas, e encaminhada para análise junto ao Conselho
Nacional de Educação- com previsão de encaminhamento
para junho/julho de 2016). Constitui-se como fato muito
importante a definição desta base nacional comum curricular e ao inerente estabelecimento de ‘direitos e objetivos
da aprendizagem’ _da creche ao ensino médio. Desafio
posto para a próxima década tal como consta no Plano
Nacional da Educação (2014 a 2024). Cabe esclarecer que
na literatura educacional, comumente, é adotada a expressão Projeto Político Pedagógico (PPP), entretanto, no texto
da LDB emprega-se as expressões proposta pedagógica e
projeto pedagógico. O projeto pedagógico configura-se na
legislação como um canal de participação e instrumento
de viabilização da gestão democrática requerendo a participação dos profissionais da educação e o diálogo com a
comunidade escolar e extra-escolar. No espírito legislativo
da atual LDBEN nº 9394/96 almeja-se que a proposta pedagógica e ou projeto pedagógico constitua-se em instrumento de interação da comunidade e de intervenção na
realidade escolar. Cabe destacar que o projeto político-pedagógico adquire legitimidade no seio da comunidade
escolar ao ser elaborado e implementado no cerne do planejamento participativo. Dessa forma, o projeto pedagógico
(ou também denominada nos termos da LDBEN 9394/96
de proposta pedagógica) caracteriza-se por sua contínua
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necessidade de atualizações, mudanças e reflexões que
podem gerar novas reorganizações mediante acompanhamento e avaliações permanentes a fim de propiciar a intervenção na realidade escolar. O projeto pedagógico constitui-se em um imprescindível instrumento de intervenção
na realidade escolar e de comunicação entre os sujeitos
que interagem no cotidiano escolar, bem como configura-se
como canal de diálogo e de participação dos diversos protagonistas da comunidade externa. Concebido nesta perspectiva o PPP ganha força como instrumento para o aprendizado dos princípios da autonomia intelectual “e da construção da identidade institucional” no exercício de uma
gestão colegiada caracterizada pela tomada de decisão
coletiva e pela contínua reflexão em torno das demandas,
necessidades, fragilidades e potencialidades apresentadas
na realidade escolar. No Título das Disposições Transitórias
da LDB 9394/96, conforme Art.87, instituiu-se a Década da
Educação, a iniciar-se a um ano a partir da publicação da
própria LDB. Conforme Parágrafo Primeiro do Art.87, no
prazo de um ano a partir da publicação da LDB, a União
deveria encaminhar ao Congresso Nacional o Plano
Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os dez
anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial
sobre Educação para Todos. Em perspectiva interdisciplinar
de história, política e direito, cabe registrar, a argumentação de Carlos R. J. Cury (2013. p.20) quanto às suas motivações para o desenvolvimento de suas pesquisas: “queria
conhecer melhor a história da educação no Brasil pela
mediação do Estado, com enfoque a partir da legislação”.
Não obstante cabe registrar que este é o desejo da presente
pesquisadora de forma a abarcar a trajetória história-normativa das políticas públicas e da correlata legislação federal no tocante à educação profissional pública no Brasil
(1996 a 2010). Faz-se mister revisitar a argumentação de
José Silvério B. Horta (1982. p.236) no campo da história do
planejamento da educação brasileira, ao afirmar que o
“Estado estabelece uma determinada política de educação
e procura implementá-la através de três mecanismos básicos de intervenção estatal em educação: a legislação educacional (acompanhada dos mecanismos através dos quais
o Estado controla o seu cumprimento); a educação pública
[...] e o planejamento educacional (que aciona principalmente os mecanismos de controle técnico-financeiro)”.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando o leque de múltiplas abordagens teórico-metodológicas sobre planejamento educacional objetivou-se,
neste breve espaço textual, destacar a importância da trajetória histórico-normativa do planejamento educacional
(escolar) no Brasil pós Constituição Federal de 1988. Assim
pois, apontamos a importância da ‘produção normativa’,
especialmente, a de cunho de ‘legislativo’ tendo por base
a ‘ democracia’ enquanto princípio. Nesta circunstância é
imprescindível ressaltar que a formulação e execução de
uma política pública, no âmbito de um Estado Democrático
de Direito, demanda a produção e a aprovação de legislação
própria. Neste macro contexto, evidencia-se a conexão

entre áreas de estudos: planejamento educacional, políticas públicas e do direito constitucional brasileiro. Desta
forma, é importante ressaltar a maior visibilidade do termo
‘políticas públicas’ no contexto de redemocratização sociopolítica, prioritariamente, a partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988. Vale destacar que a formação docente contemporânea requer cada vez mais estudos
sobre princípios e preceitos do planejamento/gestão e da
política educacional brasileira. A política educacional à luz
da democracia requer a vivência do planejamento participativo enquanto instrumento/e canal de democratização da
educação brasileira. O planejamento e as políticas públicas
educacionais reportam-se a gestão da ‘coisa pública’ e, portanto, demandam reflexão quanto ao conceito e tipologia
do Estado, do tipo de ‘ cidadania’ que se desenvolve a partir
dele. Especialmente, requer olhar focado e atento para o
planejamento da educação (estudo do processo legislativo
e da formulação dos respectivos Planos); do ‘papel e das
ações de governo’ na condução da República.
Por fim, nosso intento é singelo; é tão somente indagar
quanto à complexidade da definição conceitual de políticas
públicas, prioritariamente, no contexto brasileiro, de forma
a identificar conexões, interfaces desse importante campo
de conhecimento em perspectiva holística, com interface
destacada no âmbito das ciências jurídicas (e do direito).
Objetivamos tão somente revelar nosso próprio intento de
‘estudar/pesquisar e reconhecer a necessidade de fazê-lo
dada relevância social das políticas públicas, especialmente,
no Brasil, enquanto República Federativa. Ainda que diante
de pequenos e grandes tropeços, esses são nossos primeiros
passos neste caminho. Isto é apenas o primeiro ensaio.

7. REFERÊNCIAS
AZANHA, José Mário. Política e Planos de Educação no
Brasil: alguns pontos para reflexão. Cadernos de Pesquisa,
n.85. São Paulo, Fundação Carlos Chagas, 1993 a. pp. 70-78.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da
República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 23 dez. 1996.
Disponível em: <http://www.mec.gov.br/semtec/educprof/
Legislacomum.shtm>. Acesso em 24/06/2012.
BRASIL. Lei de nº 9131, de 1995. Altera dispositivos da Lei
4.024, de 20/12/1961 e dá outras providências. Brasília, DF,
25 de novembro de 1995. Disponível em: http://legislacao.
planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/
lei%209.131-1995?OpenDocument.
BRASIL. Lei do Plano Nacional de Educação nº 10.172, de 09
de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e
dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa
do Brasil], Brasília, DF, 10 de jan. 2001. Disponível em:
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/
Viw_Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument.
Acesso em 13/05/2015

Políticas Públicas Educacionais
ISSN: 2525-9571

45

SILVA, M. L.

BRASIL. Lei do Plano Nacional de Educação nº 13.005, de 25
de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação e
dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa
do Brasil], Brasília, DF, 26, jun. 2014. Disponível em: http://
legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_
Identificacao/lei%2013.005-2014?OpenDocument. Acesso
em 13/05/2015.
BRASIL. Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.
Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília,
DF,[DOU 191-A de 05/10/1988 p.1] Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/semtec/educprof/Legislacomum.
shtm>. Acesso em 29/06/2015.
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO,
Gianfranco. Dicionário de Política. 13ed Brasília: EdUnB,
vol 2, p.954-980.

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4ª
edição. São Paulo: Malheiros Editores. 2005.
TURRA; ENRICONE; SANT’ANNA; ANDRÉ. Planejamento
de Ensino e Avaliação. Porto Alegre, RS: Sagra Editora e
Distribuidora, 1986, p.275- 277.
VASCONCELLOS, Celso dos Santos. Planejamento: Projeto de
Ensino Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico – elementos
metodológicos para a elaboração e a realização. 16ª ed. São
Paulo: Libertad, 2006 (1995).
VÁSQUEZ, A. S. Filosofia da Práxis. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1977

CORNELY, Seno A. Subsídios sobre o Planejamento
Participativo. In: Participação Comunitária. São Paulo,
ENPLASA, 1977, Série: Documentos 2.
CURY, Carlos R. J. Um campo vivo da produção científica: a
história da educação brasileira. In: MONARCHA, C; GATTI
JR, D. (org) Trajetórias na formação do campo da história da educação brasileira. Uberlândia: EdUFU; 2013. (Coleção História,
p. Educação), p.9 – 26.
FERNANDES, Florestan. Florestan Fernandes: a força do argumento. Editora da UFSCAR, São Carlos, 1998. página 17 a 21.
FREY, K. Análise de Políticas Públicas: algumas reflexões
conceituais e suas implicações para a situação brasileira.
Cadernos de Pesquisa, Florianópolis, v. 18, set. 1999. p. 1-36.
GANDINI, Danilo. Planejamento como prática educativa. São
Paulo, Edições Loyola, 1991.
HORTA, José S. B. História da educação e política educacional: uma articulação necessária. In: MONARCHA,
C; JÚNIOR GATTI (orgs). Trajetórias na formação do campo
da história da educação brasileira. Ubelândia: EdUFU; 2013.
(Coleção História, Pensamento e Educação). p. 27-54.
_______. Planejamento educacional. In: Trigueiro Mendes,
Dumerval (org). Filosofia da educação brasileira. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1982, p.195-239.
LAMOUNIER, B. Análise de políticas públicas: quadro teórico
metodológico de referência. [S.l.: s.n., s.d.]. Mimeografado.
LINDBLON, C. E. O processo de decisão política. Brasilia: UnB,
1981.
SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão de literatura.
In: Sociologias. Porto Alegre, ano 8, nº 16. Jul/dez 2006. p.
20-45
46

EIXO TEMÁTICO 1

Política normativa e a estrutura organizacional das escolas técnicas estaduais paulistas:
disposições do regimento comum 1
Regulatory policy and organizational structure of technical schools state paulistas: provisions of the
common procedure
SILVA, M. L. * e FARAVELLI, L. F. R. **

Professora Doutora da UNESP/Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara e Pós Doutoranda em Educação pela
Universidade Federal de Uberlândia/MG sob supervisão de Prof. Dr. Geraldo Inácio Filho _ FACED/UFU
**
Orientanda de PIBIC e graduanda do Curso de Pedagogia da UNESP/FCLAR – Orientadora da Prof.ª Dra. SILVA, M. L.
martaleandro@fclar.unesp.br
*

RESUMO – Neste artigo, objetiva-se apresentar tópicos importantes da política normativa de gestão e da
estrutura pedagógico-organizacional das escolas técnicas estaduais paulistas no macro contexto das políticas
públicas da educação profissional e tecnológica no Brasil. O Projeto de Pesquisa Docente situa-se no contexto
de estudos comparativos das políticas das duas maiores redes de educação profissional públicas brasileiras:
a) no âmbito da rede federal de educação profissional objetiva-se analisar a trajetória de reorganização dos
Institutos Federais de Ciências e Tecnologia no contexto das reformas da legislação federal focalizando a atual
estrutura organizacional destas instituições;b) no âmbito do sistema de ensino estadual paulista objetiva-se
investigar a estrutura organizacional e as políticas institucionais do Centro Paula Souza (autarquia responsável pela educação profissional pública no Estado de São Paulo. Destaca-se a pesquisa documental de base
legal/normativa concernente à estrutura organizacional e pedagógica das escolas técnicas estaduais paulistas,
mediante a análise da Deliberação do CPS 003, de 18/7/2013, que aprova o Regimento Comum das Escolas
Técnicas Estaduais Paulistas. Considera-se importante o desenvolvimento de uma ampla gama de pesquisas
empíricas de base documental/normativa e institucional a fim de identificar o estado da arte e propiciar uma
visão contextualizada do cenário de oferecimento da educação profissional e tecnológica pública no Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: escolas técnicas estaduais paulistas; política normativa; estrutura organizacional-pedagógica; legislação de ensino.
ABSTRACT – This article aims to present important topics of normative policy management and pedagogical and
organizational structure of the São Paulo state technical schools in the macro context of public policies of vocational and
technological education in Brazil. The Research Project Faculty is located in the context of comparative studies of the policies
of the two largest networks of Brazilian public vocational education: a) within the federal network of professional objective
is education analyze the trajectory of reorganization of the federal Institutes of Science and Technology in the context of
reforms of federal legislation focusing on the current structure organization of these institutions; b) under the state public
education aims to investigate the organizational structure system and the institutional policies of the Centro Paula Souza
(authority responsible for public vocational education in the State of Paulo. Destaca is the basis of documentary research
legal / normative concerning the organizational and pedagogical structure of the São Paulo state technical schools, through
the analysis of the PSC Resolution 003 of 18/7/2013, which approves the Common Rules of technical state schools Paulistas.
It is considered important to develop a wide range of empirical research evidence base / normative and institutional in
order to identify the state of the art and provide a contextualized view of vocational education offering stage and public
technology in Brazil.
KEYWORDS: São Paulo state technical schools; regulatory policy; organizational and pedagogical structure; education
legislation.
1 Artigo vinculado ao Projeto de Pesquisa Docente de RDIDP/FCLAR UNESP e de Orientação de PIBIC Processos nº 33257/ nº 36313 e ao Projeto de Pesquisa
de Pós Doutorado em Educação (Interdisciplinar de História da Educação Brasileira; Direito Educacional e Políticas Públicas)
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1. INTRODUÇÃO E CAMINHOS DA
PESQUISA
A educação profissional constitui-se num elemento essencial de planejamento estratégico na perspectiva de construção da cidadania ativa, pois viabiliza maiores possibilidades
de inserção socioeconômica e político-cultural dos cidadãos
num cenário marcadamente tecnológico.
Este artigo articula-se, concomitantemente, aos Projetos
Temáticos de Pesquisa Docente de RDIDP/UNESP/FCLAR;
de Orientação de PIBIC (nº 36.313) e de Pesquisa de PósDoutorado pela UFU/M; bem como às atividades do Grupo
de Pesquisa em Educação Profissional e Tecnológica liderado pela referida docente contemplando as linhas de
pesquisas em políticas públicas, direito educacional e história da educação brasileira. Objetiva, neste breve espaço,
destacar a política de gestão, especificamente, a estrutura
pedagógico-organizacional das escolas técnicas estaduais
paulistas no macro contexto das políticas públicas da educação profissional e tecnológica no Brasil. Vale destacar que
o Projeto de Pesquisa da Docente situa-se no macro contexto de estudos comparativos das políticas institucionais
das duas maiores redes de educação profissional pública
no Brasil, a saber: a) no âmbito da rede federal de educação
profissional e tecnológica, objetiva-se identificar e analisar
a trajetória de reorganização dos Institutos Federais de
Ciências e Tecnologia no contexto das reformas da legislação federal focalizando a atual estrutura organizacional
destas instituições; bem como visando identificar o oferecimento da educação profissional e tecnológica pública na
região sudeste; b) no âmbito do sistema de ensino estadual
paulista _ objetiva-se investigar a estrutura organizacional
e as políticas institucionais do Centro Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica Paula Souza _ autarquia responsável pelo oferecimento da educação profissional pública
no Estado de São Paulo. Assim considerando, a relevância
da educação profissional e tecnológica “ pública” no contexto brasileiro objetiva-se fomentar „ enfoque de estudos
comparativos entre sistemas de ensino no Brasil ( e suas
respectivas formas de organização/gestão e políticas curriculares). Com destaque para o desenvolvimento de estudos
que identifiquem o „ estado da arte e possibilitem uma
visão panorâmica quanto ao cenário de „ oferecimento da
educação profissional e tecnológica no Brasil focalizando
na pesquisa „empírica de base (documental/normativa
e institucional). Neste espaço, objetivou-se destacar a
pesquisa documental de base legal/normativa referente
à regulamentação da estrutura organizacional e pedagógica das escolas técnicas estaduais paulistas, mediante a
análise da Deliberação do Centro Paula Souza (CEETEPS)
Nº 003, de 18-7-2013 – que prova o Regimento Comum das
Escolas Técnicas Estaduais Paulistas. No âmbito da rede
federal de educação profissional destaca-se o estudo da Lei
nº 11.892/08, em 29 de dezembro de 2008, institui a rede
federal de educação profissional e tecnológica e cria os
denominados Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia ( e sua legislação complementar). Assim, ter-se-á
no plano federal a análise da legislação federal conjugada
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às diretrizes específicas de organização do sistema federal
de ensino, especificamente, pela legislação concernente à
educação profissional e tecnológica.
Assim considerando, a relevância da educação profissional e tecnológica “ pública” no contexto brasileiro objetiva-se fomentar „ enfoque de estudos comparativos entre
sistemas de ensino no Brasil ( e suas respectivas formas de
organização/gestão e políticas curriculares). Com destaque
para o desenvolvimento de estudos que identifiquem o „
estado da arte e possibilitem uma visão panorâmica quanto
ao cenário de „ oferecimento da educação profissional e
tecnológica no Brasil focalizando na pesquisa „empírica
de base (documental/normativa e institucional).
Neste espaço, objetivou-se destacar a pesquisa documental de base legal/normativa referente à regulamentação da
estrutura organizacional e pedagógica das escolas técnicas estaduais paulistas, mediante a análise da Deliberação
do Centro Paula Souza (CEETEPS) Nº 003, de 18-7-2013
– que prova o Regimento Comum das Escolas Técnicas
Estaduais Paulistas. No âmbito da rede federal de educação
profissional destaca-se o estudo da Lei nº 11.892/08, em
29 de dezembro de 2008, institui a rede federal de educação profissional e tecnológica e cria os denominados
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (
e sua legislação complementar). Assim, ter-se-á no plano
federal a análise da legislação federal conjugada às diretrizes específicas de organização do sistema federal de ensino,
especificamente, pela legislação concernente à educação
profissional e tecnológica.

2. A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DAS ESCOLAS TÉCNICAS ESTADUAIS
DO CENTRO PAULA SOUZA: ANÁLISE
DA DELIBERAÇÃO DO CENTRO PAULA
SOUZA (CPS) Nº 003/2013
Neste tópico objetamos descrever aspectos relevantes da
estrutura organizacional das Escolas Técnicas Estaduais
do Centro Paula Souza especifica mediante a publicação
de um ato normativo específico para esta autarquia, especificamente, trata-se da análise da Deliberação do Centro
Paula Souza (CEETEPS) nº 003/2013, publicado em 18 de
julho de 2013, que institui o atual Regimento Comum das
Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza.
No Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais
do Centro Paula Souza (CPS) consta como demanda institucional a incumbência de elaboração e execução pela
Unidade Escolar de um Plano Plurianual de Gestão (PPG),
que apresenta a proposta de trabalho da Escola Técnica
Estadual constituindo documento norteador da sua ação
educacional, com vigência de cinco anos, e, anualmente
devendo ser atualizado, complementado ou alterado em
sendo necessário dado as demandas anuais.
Além do PPG há o Plano Escolar, que é elaborado anualmente, incorpora-se ao Plano Plurianual de Gestão e deve
ser encaminhado à Unidade do Ensino Médio e Técnico
do Centro Paula Souza até a segunda quinzena do mês de
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março de cada ano letivo. Ambos os Planos citados acima
e os demais planos de trabalho serão elaborados conforme
diretrizes próprias expedidas pela Unidade do Ensino Médio
e Técnico do CPS (Coordenadoria de Ensino Técnico).
A estrutura organizacional/gestão das Escolas Técnicas
Estaduais, de acordo com o artigo 15 do Capítulo III, do
regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais (ETECs)
do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica
Paula Souza (CPS) contempla as seguintes funções/atividades e serviços: a) Direção; b) Coordenação Pedagógica;
c) Serviços Administrativos; d) Serviços Acadêmicos; e)
Serviços de Relações Institucionais. A estrutura organizacional, as atribuições dos responsáveis pelos serviços,
bem como suas competências, serão definidas por normas
do Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza (siglas
CEETEPS ou CPS), de acordo com a dimensão, complexidade e proposta pedagógica de cada Escola Técnica
Estadual (ETEC).

2.1. As especificidades organizacionais das Escolas
Técnicas Estaduais
As Escolas Técnicas Estaduais do estado de São Paulo
(Etecs) são escolas públicas e gratuitas, que integram
uma rede de escola que se caracterizam pela unidade de
princípios e procedimentos pedagógicos e administrativos
para a implementação de políticas públicas de educação
profissional definidas pelo Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza (CEETEPS ou CPS), na condição
de autarquia de regime especial do Estado de São Paulo.
Assim, o Centro Paula Souza, caracteriza-se como uma
autarquia do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação (SDECTI), órgão do governo estadual que tem
por objetivo intensificar o desenvolvimento sustentável do
Estado, estimular as vantagens competitivas das empresas e dos empreendedores paulistas, incorporar tecnologia aos produtos da região e fortalecer as condições para
atração de investimentos no Estado. Também são vinculados à esta Secretaria, a Agência Paulista de Promoção
de Investimentos e Competitividade (Investe São Paulo),
a Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapesp), o Instituto
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), o Instituto de Pesquisas
Energéticas e Nucleares (Ipen), além das faculdades e universidades estaduais: Faculdade de Medicina de Marília
(Famema), Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
(Famerp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp),
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(Unesp), Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade
Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).
Atualmente o Centro Paula Souza administra 219 Escolas
Técnicas Estaduais (Etecs) e 66 Faculdades de Tecnologia
(Fatecs), reunindo mais de 283 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos, em mais
de 300 municípios.
A instituição foi criada pelo decreto-lei de 6 de outubro
de 1969, na gestão do governador Roberto Costa de Abreu
Sodré (1967 – 1971), como resultado de um grupo de trabalho

para avaliar a viabilidade de implantação gradativa de uma
rede de cursos superiores de tecnologia com duração de
dois e três anos.
Em 1970, começou a operar com o nome de Centro
Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEET),
com três cursos na área de Construção Civil (Movimento
de Terra e Pavimentação, Construção de Obras Hidráulicas
e Construção de Edifícios) e dois na área de Mecânica
(Desenhista Projetista e Oficinas). Era o início das
Faculdades de Tecnologia do Estado. As duas primeiras
foram instaladas nos municípios de Sorocaba e São Paulo.
Segundo consta no site da instituição, a trajetória do
Centro Paula Souza vai além de seus 45 anos de fundação. Sua memória mistura-se com a história centenária do
ensino profissional público em São Paulo. Em 1969, o órgão
nasceu com a missão de organizar os primeiros cursos
superiores de tecnologia, mas no decorrer das décadas,
acabou englobando também a educação profissional do
estado em nível médio, absorvendo unidades já existentes
e construindo novas Etecs e Fatecs para expandir o ensino
profissional a todas as regiões do Estado.
Segundo dados do próprio CEETEPS, as Etecs, até 2015,
atendiam 208 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Médio e
Técnico Integrado ao Médio, com 137 cursos técnicos para
os setores industrial, agropecuário e de serviços, incluindo
habilitações na modalidade semipresencial, Educação de
Jovens e Adultos (EJA) e especialização técnica. De acordo
com a análise do Regimento Comum das Escolas Técnicas
Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza, a Deliberação CEETEPS Nº 003, de 18-7-2013,
este instrumento legal que regem as Etecs procuraremos
elencar a estrutura dessas escolas. Essas escolas tem como
principio a gestão democrática, a fim de valorizar as relações
baseadas no diálogo e no consenso, tendo como práticas a
participação, a discussão coletiva e a autonomia ( relativa
autonomia_ pedagógico-organizacional). Esta participação
deverá possibilitar a todos os membros da comunidade
escolar o comprometimento no processo de tomada de decisões para a organização e para o funcionamento da Etec
e propiciar um clima de trabalho favorável a uma maior
aproximação entre todos os segmentos dessas escolas.
Pelo princípio de atendimento às demandas locais e
regionais, nos termos de seu regimento e das normas institucionais do Centro Paula Souza, as Escolas Técnicas
Estaduais poderão manter classes descentralizadas
mediante a celebração de convênios devidamente aprovados pelo Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza.
O Artigo 4º do capítulo II deste documento, esclarece que
as Etecs terão por finalidades capacitar o educando para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para sua inserção
e progressão no trabalho e em estudos posteriores, além de
desenvolver no educando aptidões para a vida produtiva e
social. Deverá também constituir-se em instituição de produção, difusão e transmissão cultural, científica, tecnológica
e desportiva para a comunidade local ou regional.
Os cursos oferecidos pelas Etecs do Centro Paula Souza
poderão ser cursos e programas, presenciais ou a distância,
de Educação Profissional de Formação Inicial e Continuada
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ou Qualificação Profissional, Educação Profissional Técnica
de Nível Médio, Ensino Médio, e Educação de Jovens e
Adultos em Nível de Educação Básica, preferencialmente
em articulação com a educação profissional.
As Escolas Técnicas Estaduais poderão oferecer, conforme suas disponibilidades, cursos e programas, presenciais ou a distância, de capacitação, especialização,
aperfeiçoamento, atualização e outros de interesse da
comunidade, para docentes, demais servidores das Etecs
e trabalhadores em geral.
Além disso, essas escolas de acordo com o Regimento ainda
podem oferecer extensão e/ou prestação de serviços à comunidade e à região; pesquisas científicas e tecnológicas, de interesse do ensino e da comunidade, da região ou do CEETEPS;
organização de eventos de difusão cultural, científica, tecnológica e de caráter esportivo, de interesse para os cursos e
programas mantidos ou para a comunidade e a região.
No entanto, a instalação de cursos, programas e atividades citadas acima está sujeita à aprovação prévia do
CEETEPS e dos órgãos competentes do sistema de ensino.
Pode ter o oferecimento de cursos e programas em regime
de intercomplementaridade com outras instituições de
ensino, como no caso do Programa Vence, parceria com a
Secretaria Estadual de Educação, onde a escola estadual é
responsável pela formação básica e o Centro Paula Souza
(ETEC) pela formação técnica; e também alternância com
empresas, entidades públicas ou privadas e empreendimentos familiares e instituições de ensino ou de pesquisa, públicas ou privadas, sujeitas à aprovação prévia da
Superintendência do CEETEPS e dos órgãos competentes
do sistema de ensino.

3. ORGANIZAÇÃO TÉCNICOADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS
TÉCNICAS ESTADUAIS: ANÁLISE DA
ESTRUTURA DO CONSELHO DE ESCOLA
DAS ETECS
Conselho de Escola é um órgão deliberativo, integrado por
representantes da comunidade escolar: Diretor, presidente
nato, um representante das diretorias de serviços e relações institucionais, um representante dos professores, um
representante dos servidores técnico e administrativos,
um representante dos pais de alunos, um representante
dos alunos, um representante das instituições auxiliares,
que serão escolhidos pelos seus pares; e pela comunidade
extraescolar, que será de, no mínimo, quatro membros e,
no máximo, de sete membros, estes podem ser: representante de órgão de classe, dos empresários, vinculado a um
dos cursos, auno egresso atuante em sua área de formação técnica, representante do poder público municipal,
representante de instituição de ensino, vinculada a um dos
cursos, representantes de demais segmentos de interesse
da escola, onde serão convidados pela Direção da Escola. Os
representantes do Conselho de Escola cumprirão mandato
de um ano, permitidas reconduções. É atribuído a este
conselho deliberar sobre o projeto político-pedagógico da
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escola, alternativas de solução para os problemas acadêmicos e pedagógicos, prioridades para aplicação de recursos,
estabelecer diretrizes e propor ações de integração da Etec
com a comunidade, propor a implantação ou extinção de
cursos oferecidos pela Etec, de acordo com as demandas
locais e regionais e outros indicadores, aprovar o Plano
Plurianual de Gestão e o Plano Escolar, apreciar os relatórios anuais da escola, analisando seu desempenho diante
das diretrizes e metas estabelecidas, mas também poderá
ser convocado pela Direção para manifestar-se sobre outros
temas de interesse da comunidade escolar. Deverão reunir-se, ordinariamente, no mínimo, duas vezes a cada semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu
presidente ou pela maioria de seus membros e contar com
a presença mínima da maioria simples de seus membros,
nas decisões a serem tomadas por maioria simples, todos
os membros terão direito a voto, cabendo ao diretor o voto
de desempate. Levando em consideração a previsão de um
Conselho de Escola no Regimento Comum das Etecs, consideramos que isto atende o Artigo 3 do Capítulo II:
Art.3 Os princípios de gestão democrática nortearão a gestão
da Etec, valorizando as relações baseadas no diálogo e no
consenso, tendo como práticas a participação, a discussão
coletiva e a autonomia.
Parágrafo único - A participação deverá possibilitar a todos
os membros da comunidade escolar o comprometimento
no processo de tomada de decisões para a organização e
para o funcionamento da Etec e propiciar um clima de trabalho favorável a uma maior aproximação entre todos os
segmentos das Etecs.”

Lima (2000) explica que uma forma de se fazer essa
escola democrática, pública e popular, de acordo com
Freire, seria a adotar os princípios de descentralização,
administração por colegiados e participação das tomadas
de decisões, além da autonomia. Para isso é necessário que
esta escola tenha uma administração democrática e participativa, com práticas de cidadania, com um auto-governo.
Portanto é feito a administração por colegiados, e sendo
assim, têm-se o trabalho coletivo, a representatividade
e a participação de atores escolares e da comunidade, a
ampliação da autonomia da escola, a descentralização dos
orçamentos, o adiantamento direto de verbas geridas pela
escola, a autonomia pedagógica, a elaboração de projetos
de escola e de planos escolares, entre outros aspectos.
Lima (2000), logo afirma que a criação, em cada escola,
de um “conselho de escola” deliberativo, representou uma
das mais revelantes mudanças que Freire introduziu na
governação escolar. A administração por colegiados adquire
plena expressão em todos os níveis de administração: a
nível central por meio dos colegiados centrais e do plano
geral, a nível regional, com o colegiado intermediário e
do correspondente plano regional, e finalmente local pela
ação dos conselhos de escola e respectivos planos escolares.
O conselho de escola é no entanto órgão de constituição
paritária, com igual número de representantes de educadores e de funcionários, por um lado, e de representantes
de alunos e pais, por outro e é definido como responsável
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pela direção da Escola e pelas decisões que são tomadas,
dotado de competências expressivas, como é o caso da elaboração e aprovação do projeto pedagógico da escola, um
instrumento político em termos de autonomia escolar.
(LIMA, 2000, pág. 61)
Assim definido, o conselho de escola, é um órgão político, e enquanto instância deliberativa e coletiva, coexiste
com a ação de outros responsáveis por cargos de gestão
escolar, como o diretor, que deve acatar e implementar as
decisões do conselho sempre assim considerando a legalidade e os princípios da administração pública.

4. PLANO PLURIANUAL DE GESTÃO E
OUTROS PLANOS
De acordo com a Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008, que
altera dispositivos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 ( a LDBEN), que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e
integrar as ações da educação profissional técnica de nível
médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica, afirma que a modalidade de ensino
de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, deverá
formular o projeto pedagógico.
Nas Etecs do Ceeteps, o projeto pedagógico citado nesta
legislação é chamado de Plano Plurianual de Gestão (PPG),
que apresenta a proposta de trabalho da Etec constituindo
documento norteador da sua ação educacional, com vigência de cinco anos, devendo ser atualizado, complementado
ou alterado, se necessário.
Além do PPG há o Plano Escolar, que é elaborado anualmente, incorpora-se ao Plano Plurianual de Gestão e deve
ser encaminhado à Unidade do Ensino Médio e Técnico
do Centro Paula Souza até a segunda quinzena do mês de
março de cada ano letivo. Ambos os Planos citados acima
e os demais planos de trabalho serão elaborados conforme
diretrizes próprias expedidas pela Unidade do Ensino
Médio e Técnico do Ceeteps.

5. ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA
ESTADUAL
Compõem a administração da ETEC, de acordo com o
artigo 15 do Capítulo III, do regimento Comum das Escolas
Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza a) Direção; b)
Coordenação Pedagógica; c) Serviços Administrativos; d)
Serviços Acadêmicos; e) Serviços de Relações Institucionais.
A estrutura organizacional, as atribuições dos responsáveis pelos serviços, bem como suas competências,
serão definidas por normas do Conselho Deliberativo do
CEETEPS, de acordo com a dimensão, complexidade e
proposta pedagógica de cada Escola Técnica Estadual.

5.1. A direção: atribuições e processo seletivo
A Direção da Etec é o núcleo executivo encarregado

de administrar as atividades da Etec é exercido pelo
Diretor de Escola Técnica e pelos responsáveis pelos serviços, o Diretor de Serviços Administrativos e Diretor de
Serviços Acadêmicos. Os responsáveis pela Coordenação
Pedagógica e pelos serviços, serão designados pelo Diretor
Superintendente, mediante proposta do Diretor de Escola
Técnica, atendidos o que dispõe o plano de carreiras e de
empregos públicos do CEETEPS e as exigências de habilitação e qualificação previstas na legislação educacional vigente.
A Direção da Etec tem as seguintes atribuições: garantir as condições para o desenvolvimento da gestão democrática do ensino, na forma prevista pela legislação e no
Regimento; coordenar a elaboração do projeto político-pedagógico da escola; gerenciar os recursos físicos, materiais,
humanos e financeiros para atender às necessidades da
escola a curto, médio e longo prazos; promover a elaboração, o acompanhamento, a avaliação e o controle da execução do Plano Plurianual de Gestão e do Plano Escolar;
coordenar o planejamento, execução, controle e avaliação
das atividades da escola; garantir o cumprimento dos conteúdos curriculares, das cargas horárias e dos dias letivos previstos e os meios para a recuperação de alunos de
menor rendimento e em progressão parcial; assegurar o
cumprimento da legislação, bem como dos regulamentos,
diretrizes e normas emanadas da administração superior;
expedir diplomas, certificados e outros documentos escolares, responsabilizando-se por sua autenticidade e exatidão;
desenvolver ações, visando ao contínuo aperfeiçoamento
dos cursos e programas, dos recursos físicos, materiais e
humanos da escola; administrar o patrimônio da escola,
observadas as normas e diretrizes estabelecidas; promover
ações para a integração escola-família-comunidade-empresa; coordenar a elaboração de projetos, submetendo-os à aprovação dos órgãos competentes, acompanhar seu
desenvolvimento e avaliar seus resultados; criar condições e
estimular experiências para o aprimoramento do processo
educacional; integrar as ações dos serviços prestados pela
escola; prestar informações à comunidade escolar; gerir
a execução de ajustes administrativos que envolvam atividades nas dependências da Etec; desempenhar outras
atividades correlatas e afins.
O emprego público em confiança de Diretor de Escola
Técnica será exercido com mandato de quatro anos, e
é privativo dos integrantes das carreiras docentes do
CEETEPS, e pode ter mandato de no máximo dois períodos consecutivos.
Poderão concorrer ao emprego público de Diretor de
Escola Técnica os candidatos habilitados e considerados qualificados por Comissão designada pelo Diretor
Superintendente, mediante a análise de currículo, avaliação por meio de prova(s) escrita(s) e entrevista. Para a
Etec que venha a ser criada ou integrada ao CEETEPS, será
designado um docente para exercer atividades de Diretor,
escolhido (preferencialmente) dentre candidatos habilitados e qualificados, pelo prazo máximo de dois anos,
até a realização do processo eleitoral. A designação ou a
recondução do Diretor de Escola Técnica dar-se-á com
base em relação que contenha os nomes dos três primeiros
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candidatos mais votados pelo Colégio Eleitoral, constituído
especialmente para esse fim, em cada ETEC.
O Colégio Eleitoral constituir-se-á, no mínimo, 30 dias
antes do término do mandato do Diretor e terá a seguinte
composição: a) todos os docentes em exercício na ETEC,
contratados pelo CEETEPS; b) todos os servidores técnicos, administrativos e auxiliares de docente do CEETEPS
em exercício na ETEC; c) todos os alunos matriculados na
ETEC. Os votos válidos terão peso percentual final correspondente a 60, 20 e 20, respectivamente, para docentes,
servidores técnicos, administrativos, auxiliares de docente
e alunos. As normas relativas ao processo de qualificação
e de eleição são as fixadas pelo Conselho Deliberativo.
Haverá substituição no impedimento legal ou temporário
do ocupante de emprego público em confiança de Diretor
de Escola Técnica ou do docente designado para exercer
as atividades de Diretor. São considerados impedimentos
legal ou temporário, os casos previstos em lei e de afastamento para prestar serviços junto à Administração Central.
Quando do impedimento legal e temporário, o diretor será
substituído por docente habilitado preferencialmente qualificado para função de diretor, conforme escala de substituição, elaborada pela Direção da Etec, respeitado o prazo
do mandato vigente. A vacância do emprego público em
confiança de Diretor de Escola Técnica decorrerá de: aposentadoria; falecimento; cessação de mandato; término de
mandato. Nestes casos poderá o Diretor Superintendente
designar um docente habilitado, preferencialmente qualificado para exercer atividades de Diretor de Escola Técnica,
pelo período máximo de dois anos.

5.2. Coordenação Pedagógica e Coordenações de
Curso
A Coordenação Pedagógica é responsável pelo suporte didático-pedagógico do processo de ensino e aprendizagem.
Além de planejar as atividades educacionais, coordenar
com a Direção a construção do Projeto Político-Pedagógico,
promover a formação contínua dos educadores, coordenar
atividades pedagógicas, orientar ou assistir o orientando
individualmente ou em grupo, implementar a execução e
avaliar o desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico.
Integram a Coordenação Pedagógica as Coordenações de
Curso, os Conselhos de Classe, e a orientação educacional,
destinada a assistir o educando, individualmente ou em
grupo, visando ao desenvolvimento integral e harmonioso
de sua personalidade, bem como sua orientação profissional.
De acordo com o Regimento Comum das Etecs do
Ceetps, as Coordenações de Curso são responsáveis pelo
conjunto de ações destinadas ao planejamento do ensino,
à supervisão de sua execução, ao controle das atividades
docentes em relação às diretrizes didático-pedagógicas e
administrativas, bem como pela otimização dos recursos
físicos e didáticos disponíveis para os cursos mantidos
pelas Etecs.
Normas reguladoras das Coordenações de Curso serão
expedidas pelo Conselho Deliberativo do Ceeteps.
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6. CONSELHOS DE CLASSE
O Conselho de Classe é o órgão colegiado que terá por
finalidade analisar o desempenho dos alunos da classe,
individual ou coletivamente, propor medidas de natureza
didático-pedagógica e disciplinar, decidir sobre a retenção
ou aprovação de alunos da classe, opinar sobre transferências compulsórias de alunos.
O Conselho de Classe deverá reunir-se regularmente
em época prevista no calendário escolar e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou, ainda, por
solicitação de dois terços de seus membros.
A constituição do Conselho de Classe se dará pelo
Diretor da Etec, sendo este o Presidente mas podendo
ser delegada a qualquer outro membro do colegiado essa
presidência, pelo Coordenador Pedagógico, pelo Diretor
de Serviços Acadêmicos, pelos Coordenadores de Curso e
pelos professores da classe.
A reunião do Conselho de Classe deverá ter quórum
mínimo de 50% dos professores da classe, e poderão ser
convidados ou convocados representantes discentes para
participar das reuniões. Nas decisões, a serem tomadas por
maioria simples, sobre retenção ou promoção de alunos,
terão direito a voto apenas os professores da classe, computando um voto para cada professor, independentemente
do número de componentes curriculares ministrados pelo
professor, cabendo ao presidente o voto de desempate.
Cumpre à Direção divulgar à comunidade escolar as decisões do Conselho de Classe.

7. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
SERVIÇOS ACADÊMICOS
Os Serviços Administrativos compreendem a execução
das atividades de administração de pessoal, recursos
físicos, financeiros e materiais, compras, almoxarifado,
limpeza, patrimônio, segurança, zeladoria, manutenção das instalações, equipamentos e outras pertinentes
no âmbito da Etec, e as atribuições do responsável pelos
Serviços Administrativos serão descritas em Deliberação do
Conselho Deliberativo do CEETEPS, inerentes ao emprego
público ocupado.
Os Serviços Acadêmicos compreendem a escrituração,
documentação escolar, expedição e registro de documentos
escolares, fornecimento de informações e dados para planejamento, controle de processos e avaliações dos resultados
do ensino e aprendizagem.
Compete ao responsável designado para os Serviços
Acadêmicos responder pela regularidade e autenticidade
dos registros e documentos da vida escolar do aluno, cumprir e fazer cumprir normas legais, regulamentos, diretrizes
e prazos estabelecidos para execução dos trabalhos, propor
medidas ou expedir instruções que visem à racionalização e manutenção das suas atividades, instruir e emitir
pareceres em processos e expedientes em assuntos sob sua
responsabilidade, assinar os documentos escolares que,
conforme normas legais, exijam sua assinatura, fornecer
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dados e informações acadêmicas para cadastros oficiais,
responsabilizando-se por eles e pela guarda ou arquivo dos
registros e documentos acadêmicos.

7.1. Serviços de Relações Institucionais
Competem aos Serviços de Relações Institucionais, assistir
ao diretor, propor estudos e participar da elaboração de
normas e procedimentos internos da Etec, como Normas
de Convivência, Estatutos, Informativos e outros; manter
intercâmbio com empresas e instituições públicas e privadas visando a integrar a Etec ao contexto socioeconômico
da região; promover as relações escola-empresa; analisar
o mercado e levantar os indicadores visando à proposição de novos cursos ou atualização dos existentes; buscar
parcerias junto às empresas e instituições públicas e privadas de acordo com as políticas e diretrizes estabelecidas
pela Administração Central; promover e divulgar a Etec e
suas atividades; planejar, organizar e controlar os programas de Estágio, bem como acompanhar as atividades dos
Professores Responsáveis por Estágio em conjunto com a
Coordenação de Curso.

8. CONSIDERAÇÕES E ANÁLISES:
O desenvolvimento de uma política pública para a educação
profissional torna-se necessidade urgente e exige estudo
e análise e interpretação e reformulação da legislação de
ensino. No Brasil, a reforma da educação profissional se
desenvolveu sob a égide da promulgação da LDB nº 9394,
em dezembro de 1996, seguida da legislação complementar.
Objetivou-se, neste breve espaço, destacar a política de
gestão, especificamente, a estrutura pedagógico-organizacional das escolas técnicas estaduais paulistas no macro
contexto das políticas públicas da educação profissional e
tecnológica no Brasil. Considera-se, essencial, nos âmbitos
dos estudos e pesquisas em políticas públicas educacionais
a análise da organização/gestão e coordenação pedagógica
das instituições públicas responsáveis pelo oferecimento da
educação profissional e tecnológica pública em diferentes
sistemas e redes de ensino.
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RESUMO – Face às políticas atuais de formação de professores e suas repercussões no contexto escolar elegemos o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio como foco de análise e nos propomos a descrever
a proposta de formação para a primeira etapa. Considerando a adesão do Ceará ao Pacto, objetivamos com
este escrito, descrever as ações empreendidas pelo governo cearense para a efetivação do curso de formação
nas escolas estaduais de Ensino Médio, evidenciando desafios e possibilidades na execução desse trabalho.
Os aspectos metodológicos de abordagem qualitativa e técnicas de coleta de dados de caráter documental e
bibliográfico tiveram como fundamentação teórica básica, os escritos de Vieira (2010); Candau (2001); Cunha
(2013); Pimenta (2009; 2002), dentre outros. O Pacto foi adotado com o intuito de melhorar os indicadores
sociais referentes ao Ensino Médio, no tocante às elevadas taxas de reprovação, evasão escolar e baixos resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mediante o formato de curso de formação continuada
composto por grupos de estudos, no ambiente escolar. Apesar da evidência de aspectos positivos, como o
fortalecimento do debate entre as IES e a Educação Básica, a análise documental nos permitiu constatar que o
curso de formação no contexto cearense encontrou alguns desafios, entre os quais, a dificuldade na conciliação
do horário dos professores, prejudicando o estudo do material e, consequentemente, a proposta de formação.
PALAVRAS-CHAVE: polítaicas públicas educacionais; política de formação docente; pacto nacional pelo
ensino médio.
ABSTRACT – Given the current teacher training policies and their repercussions in the school context, we elect the
National Pact by strengthening the high school as a focus of analysis and we propose to describe the training proposal
for the first step. Whereas the accession of Ceará to Pact, aim with this written, describe the actions undertaken by the
Government of Ceará to the effectuation of the training course in the State schools of secondary education, highlighting
challenges and opportunities in the implementation of this work. Methodological aspects with a qualitative approach and
data collection techniques of bibliographic and documentary character, had as basic theoretical foundation the writings
of Vieira (2010); Candau (2001); Cunha (2013); Pimenta (2009; 2002), among others. The Pact was adopted in order to
improve the social indicators relating to high school, in relation to high levels of disapproval, truancy and low achievers
in basic education development index by continuing training course format composed of groups of studies, in the school
environment. Despite evidence of positive aspects, such as the strengthening of the debate between the INSTITUTIONS of
HIGHER EDUCATION and basic education, the documental analysis allowed us to conclude that the training course in
the context of Ceará encountered some challenges, including the difficulty in reconciliation of teacher’ time, damaging the
study of the material and, consequently, the training proposal.
KEYWORDS: public educational policies. teacher education policy. national pact for the high school.

1. INTRODUÇÃO
A discussão acerca das políticas educacionais tem crescido
nos últimos anos, em particular, no que se relaciona às
políticas de formação dos professores da educação básica.
No âmbito dos debates a partir de meados da década de
1990, o foco prioritário das políticas educacionais passou a
enfatizar a formação docente, que segundo Vieira (2010),
configurou-se como uma agenda indiscutível das políticas
de formação, tendo em vista a carência de professores com
nível superior.

Neste trabalho, objetivamos descrever as ações empreendidas pelo governo cearense para a efetivação do curso de
formação nas escolas estaduais de Ensino Médio, evidenciando desafios e possibilidades na execução desse trabalho. De modo específico, selecionamos como objetivos:
abordar os aspectos da legislação brasileira no tocante às
políticas contemporâneas de formação docente, evidenciando a proposta de formação continuada prevista no
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio para
a primeira etapa, e caracterizar a proposta de formação no
contexto das escolas cearenses de Ensino Médio.

Políticas Públicas Educacionais
ISSN: 2525-9571

55

SANTOS, M. T. S. C.; SILVA NETA, M. de L. e MAGALHÃES Jr, A. G.

A metodologia de pesquisa recorreu à abordagem qualitativa, utilizando as técnicas de coleta de dados bibliográficas e documentais, que toma por base materiais já
existentes e, consoante Gil (2002, p. 45), “a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados
de acordo com os objetos da pesquisa”. Nesse sentido, analisamos e descrevemos os aspectos referentes às políticas
de formação docente previstas na legislação brasileira e
no Documento Orientador Preliminar, que dispõe sobre
a formação de professores do Ensino Médio.
Sistematizamos o texto da seguinte forma: primeiramente, abordamos os aspectos da legislação brasileira no
tocante às políticas contemporâneas de formação docente,
especificamente relacionada à proposta de formação prevista no Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio para a primeira etapa; em seguida, descrevemos as
ações empreendidas pelo governo cearense para a efetivação do curso de formação (previsto no Pacto), nas escolas
estaduais de Ensino Médio, evidenciando desafios e possibilidades na execução desse trabalho.

2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES COMO
POLÍTICA EDUCACIONAL: O PACTO
NACIONAL PELO FORTALECIMENTO DO
ENSINO MÉDIO
Considerando que a compreensão acerca da formação de
professores como política educacional requer um esclarecimento teórico mínimo sobre esse campo de estudo,
é oportuno destacar que a política educacional é uma
manifestação da política social, que por sua vez, insere-se
no âmbito das políticas públicas. De acordo o manual de
políticas públicas elaborado pelo SEBRAE/MG (2008), a
definição de Políticas Públicas é assim apresentada:
[...] as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas e
planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais)
traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o interesse
público. É certo que as ações que os dirigentes públicos
(os governantes ou os tomadores de decisões) selecionam
(suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as
demandas ou expectativas da sociedade. Ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela
sociedade. Isto ocorre porque a sociedade não consegue se
expressar de forma integral. Ela faz solicitações (pedidos ou
demandas) para os seus representantes (deputados, senadores e vereadores) e estes mobilizam os membros do Poder
Executivo, que também foram eleitos (tais como prefeitos,
governadores e inclusive o próprio Presidente da República)
para que atendam as demandas da população. (SEBRAE/
MG, 2008, p. 15-16).

Tendo em vista o entendimento de políticas públicas
educacionais como sendo aquelas que regulam e orientam
os sistemas de ensino, instituindo a educação escolar, é
importante mencionar, que há autores que distinguem
Política Educacional de políticas educacionais. Conforme
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Pedró e Puig (1998 apud VIEIRA 2010, p. 16): “A Política
Educacional (em maiúscula) é a Ciência Política em sua
aplicação ao caso concreto da educação, ou seja, é a reflexão
teórica sobre as políticas educacionais e, as políticas educacionais (no plural), são múltiplas, diversas e se dirigem
a resolver questões educacionais”. Desse modo, se considerarmos tais elementos, poderíamos dizer como Vieira
(2010, p. 16) que “as políticas de formação de professores
se referem a um amplo espectro de iniciativas”. Portanto,
entendemos que as políticas educacionais são programas de
ações governamentais direta ou indiretamente promovidas
pelas diferentes esferas do poder público.
Partindo dessas concepções teóricas, entendemos que
a legislação brasileira, no tocante às políticas públicas contemporâneas de formação docente, aponta para um amplo
sistema nacional de formação continuada de professores,
visando à qualificação profissional docente, tendo em vista
garantir uma aprendizagem condizente com os fins da
educação escolar na contemporaneidade e com o efetivo
direito à educação e à escola de qualidade.
Nessa direção, em meados de 2004, o Ministério da
Educação criou uma política nacional de formação continuada, visando à articulação dos diferentes níveis e sistemas de ensino: a Rede Nacional de Formação Continuada
de Professores de Educação Básica, constituída com a
finalidade de contribuir com a qualidade do ensino e com
a melhoria do aprendizado dos estudantes por meio de um
amplo processo de articulação dos órgãos gestores, dos sistemas de ensino e das instituições de formação, sobretudo,
as universidades públicas e comunitárias. (BRASIL, 2008).
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
foi instituído em 2013, visando à melhoria dos indicadores
sociais referentes ao Ensino Médio brasileiro, no tocante
às altas taxas de reprovação, evasão escolar e baixos resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,
mediante a proposta de formação continuada para professores e coordenadores pedagógicos atuantes nessa modalidade
de ensino. Desta feita, a Portaria nº 1.140, de 22 de novembro
de 2013, definiu as diretrizes gerais, forma, condições e critérios para a concessão de bolsas de estudo e pesquisa no
âmbito do ensino médio público, na rede estadual e distrital
de educação. De acordo com esse documento:
Art. 1º - Fica instituído o Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do Ensino Médio - Pacto, pelo qual o Ministério da Educação
– MEC e as secretarias estaduais e distrital de educação
assumem o compromisso com a valorização da formação
continuada dos professores e coordenadores pedagógicos
que atuam no ensino médio público, nas áreas rurais e urbanas, em consonância com a Lei nº 9.394, de 1996, e com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, instituídas na Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012.
(BRASIL, 2013b)

Sobre a organização da formação continuada no âmbito
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio,
o Art. 3º da Resolução nº 51, de 11 de dezembro de 2013,
estabelece:

EIXO TEMÁTICO 1

Desafios e perspectivas no contexto cearense: pacto nacional pelo ensino médio

I - as instituições de ensino superior (IES) formadoras, definidas pelo MEC em articulação com as secretarias estaduais
e distrital de Educação, são responsáveis pelo processo de
formação; II - às IES compete a formação de formadores
regionais; III - os formadores regionais são responsáveis pela
formação de orientadores de estudo; e IV - os orientadores
de estudo são responsáveis pela formação dos professores
e coordenadores pedagógicos do ensino médio. (BRASIL,
2013a).

Na direção das orientações previstas no documento
supracitado, vale ressaltar que o processo de articulação
entre o MEC, as Universidades públicas e as Secretarias de
Educação teve como finalidade desenvolver ações de capacitação que contemplem as escolas como espaço privilegiado
de discussão das práticas pedagógicas do Ensino Médio,
valorizando o conhecimento teórico e prático dos professores que atuam nessa modalidade de ensino. Tais orientações caminham em direção ao pensamento de Candau
(2001), referente à formação continuada de professores:
[...] é necessário pensar uma formação continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no cotidiano da
escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas
realizadas na Universidade, de modo a articular teoria e
prática na formação e na construção do conhecimento profissional do professor. (CANDAU, 2001, p. 23).

Em conformidade com as concepções da autora supracitada, o Pacto visava promover a valorização profissional por meio da formação dos professores, rediscutindo
e atualizando as práticas docentes em conformidade com
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM); bem como, consolidava a escola como espaço
privilegiado dos processos de formação continuada, aspecto
defendido por Nóvoa (1991 apud COSTA, 2004) ao sustentar
que a escola deve ser concebida como lócus de formação
continuada do educador, lugar onde se evidenciam os saberes e a experiência dos professores.
Nos aspectos concernentes às ações do Pacto previstas
na Portaria nº 1.140, de 22 de novembro de 2013, destaca-se
os seguintes objetivos:
I - contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio;
II - promover a valorização pela formação dos professores
e coordenadores pedagógicos do ensino médio; e III - rediscutir e atualizar as práticas docentes em conformidade com
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio DCNEM. (BRASIL, 2013b)

Em consonância com as ações estabelecidas, o Pacto
configurou-se em uma proposta de formação a ser desenvolvida, nas escolas de Ensino Médio, por meio de adesão.
Nesse sentido, as escolas ficaram na eminência de realizar
a inscrição dos professores, com a finalidade de desenvolver atividades de estudos e de troca de experiências,
com a mediação do Orientador de Estudos. As temáticas
foram sendo trabalhadas, de forma individual, por meio de

leituras e exercícios práticos dirigidos e, de forma coletiva,
em encontros semanais com duração de três horas.
No tocante à organização dos conteúdos para a formação continuada, a temática “Sujeitos do Ensino Médio e
Formação Humana Integral”, orientava a discussão e o trabalho em todas as etapas do curso. Considerando a primeira
etapa, esta era composta pelos seguintes campos temáticos:
Sujeitos do ensino médio e formação humana integral;
Ensino médio e formação humana integral; O currículo
do ensino médio, seus sujeitos e o desafio da formação
humana integral; Organização e gestão do trabalho pedagógico; Avaliação no ensino médio; e Áreas de conhecimento
e integração curricular. (BRASIL, 2013c, p. 7)

As atividades foram organizadas em atividades individuais, nas quais o professor/cursista organizava seu próprio tempo institucional para a leitura dos textos básicos
do curso e apresentava registros das reflexões realizadas
durante suas leituras nas discussões com o grupo da escola,
e por atividades coletivas, no qual o grupo realizava estudos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio (DCNEM) e dos textos sobre as áreas de conhecimento e seus componentes curriculares. Todo processo
era orientado e acompanhado pelo Orientador de Estudo
(responsável por ministrar a formação aos professores do
Ensino Médio nas escolas e escolhido por meio de votação nas suas respectivas escolas, respeitando-se os pré-requisitos estabelecidos para a função). Sobre os requisitos
mínimos exigidos, o Documento Orientador Preliminar
do Pacto destacava:
I - ser professor ou coordenador pedagógico ou equivalente
efetivo da rede pública de ensino que promove a seleção; II
– ser formado em Pedagogia ou ter Licenciatura; III - atuar
há, no mínimo, três anos no Ensino Médio, como professor
ou coordenador pedagógico ou possuir experiência comprovada na formação de professores de Ensino Médio; IV - ter
disponibilidade para dedicar-se ao curso e encontros com
o Professor Formador Regional e ao trabalho de formação
na escola com professores do Ensino Médio; e V - constar
do Censo Escolar de 2013. VI – Preferencialmente seja o professor do PROEMI. (BRASIL, 2013b)

Considerando os critérios acima mencionados, após a
realização do processo seletivo na escola, o Orientador de
Estudo era cadastrado pelo Diretor da unidade escolar no
Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
(SIMEC), um sistema informatizado de cadastro desenvolvido para atender ao público do Pacto, através da página
eletrônica: simec.mec.gov.br.
Os professores do Ensino Médio que deveriam participar da formação prevista no Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, precisavam atender aos
seguintes requisitos: a) atuar como docente em sala de aula
ou coordenador pedagógico no Ensino Médio em escola da
Rede Estadual, em efetivo exercício em 2014 e, b) constar
no Censo Escolar de 2013. (BRASIL, 2013b)
A Resolução nº 51/2013, estabeleceu, ainda, os critérios e
as normas para o pagamento de bolsas de estudo e pesquisa
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aos profissionais participantes da formação continuada no
âmbito do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino,
aos educadores das instituições de educação superior e
das secretarias de Educação e os professores cursistas que
fazem parte do Pacto recebem bolsas mensais durante todo
o período de formação. De acordo com o Art. 17 do referido
documento, as bolsas (garantidas pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE), foram divididas
conforme as atribuições dos participantes:
I - R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, para o professor
do ensino médio ou coordenador pedagógico do ensino
médio; II - R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais),
para o orientador de estudo; III - R$ 1.100,00 (mil e cem
reais) para o professor formador regional do Pacto Nacional
pelo Fortalecimento do Ensino Médio nos Estados e Distrito
Federal; IV - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para o formador
da instituição de ensino superior; V - R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) para o supervisor; VI - R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais) para o coordenador-adjunto da IES; e
VII - R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o coordenador-geral
da IES. (BRASIL, 2013a, p.22)

Diante da proposta de formação no âmbito do Pacto
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, concordamos com Cunha (2013) ao afirmar que a formação continuada refere-se a iniciativas instituídas no período que
acompanha o tempo profissional dos professores. Pode ter
formatos e duração diferenciados, assumindo a perspectiva
da formação como processo. Tanto pode ter origem na
iniciativa dos interessados como pode inserir-se em programas institucionais. Nesse caso, os sistemas de ensino,
as universidades e as escolas são as principais agências
mobilizadoras dessa formação.
De outro modo, entendemos que a proposta de formação
do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, ao
envolver os professores em discussões de caráter formativo
e permanente no próprio ambiente de trabalho, seguiu
em direção ao pensamento de Candau (2001) ao salientar
que devemos ter uma perspectiva da educação como um
processo permanente, que acontece ao longo da vida, assim
como a formação profissional, que pode ter um ponto de
partida, mas se faz a cada dia.
A seguir apresentaremos as possibilidades e os desafios
dessa proposta de formação continuada para os professores
e coordenadores das escolas de Ensino Médio do Ceará.

3. PACTO NACIONAL PELO
FORTALECIMENTO DO ENSINO MÉDIO:
POSSIBILIDADES E DESAFIOS NO
CONTEXTO CEARENSE
O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio, no âmbito das Políticas Nacionais de Formação de
Profissionais do Magistério, destinou-se a oferecer formação continuada aos professores e coordenadores do ensino
médio, mediante a adesão das secretarias estaduais, de universidades públicas e dos profissionais dessa etapa escolar.
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A adesão do governo do Ceará ao Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio, por meio da Secretaria
da Educação (SEDUC) teve por objetivo promover a valorização do professor da rede pública estadual do Ensino
Médio através da oferta de formação continuada, visando
à melhoria da qualidade do ensino ofertado aos alunos
das escolas públicas estaduais cearenses. (CEARÁ, 2014b)
Tal concepção encontra conformidade em Nóvoa (1991,
apud PARENTE, 2012, p. 47), quando diz que “a formação contínua é considerada a alternativa possível para a
melhoria da qualidade do ensino, no contexto educacional
contemporâneo”.
No Ceará, a Universidade Federal do Ceará (UFC)
fora a instituição responsável pela Coordenação Geral
do Pacto, em articulação com a Secretaria da Educação
(SEDUC) e sete Coordenações Adjuntas: a Universidade
Estadual do Ceará (UECE); o Instituto Federal de Ciência,
Educação e Tecnologia do Ceará (IFCE); a Universidade
Federal do Cariri (UFCA); a Universidade Regional do Cariri
(URCA); a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA); a
Universidade da Integração Internacional de Lusofonia
Afro-Brasileira (UNILAB) e a Universidade Federal do Ceará
(UFC).
Considerando que a execução do Pacto compreende
um trabalho conjunto, vale destacar, que para a sua efetivação no contexto cearense foi organizado a seguinte
estrutura: um Coordenador Geral, selecionado pela UFC;
sete Coordenadores Adjuntos, escolhidos entre as IES
participantes e o IFCE; cinco Supervisores de Formação,
selecionados pela Secretaria da Educação do Ceará;
cinco Formadores da Universidade Federal do Ceará; 45
Formadores Regionais e 1.500 Orientadores de Estudo selecionados via SEDUC; 18.000 Professores e Coordenadores
Pedagógicos que atuam na rede estadual de ensino.
(CEARÁ, 2014a).
Desse modo, os professores de ensino superior, selecionados pela coordenação geral no Estado, foram responsáveis pela formação dos Formadores Regionais; os
Formadores Regionais, no âmbito de cada Coordenadoria
Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE)
e Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza
(SEFOR), foram os responsáveis pela formação dos
Orientadores de Estudo e os Orientadores de Estudo, os
responsáveis, nas suas respectivas unidades escolares, pela
formação dos professores e coordenadores pedagógicos
do ensino médio.
Para a execução das propostas das ações do Pacto pelo
Fortalecimento do Ensino Médio no Ceará foi instituída
a regionalização da formação, através de cada uma das
21 Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da
Educação, a saber: CREDE 01-Maracanaú, 02-Itapipoca
03-Acaraú, 04-Camocim, 05-Tianguá e 06-Sobral, ficaram
sob a tutela da Universidade Estadual Vale do Acaraú;
CREDE 08-Baturité, 09-Horizonte e 10-Russas, da
Universidade da Integração Internacional de Lusofonia
Afro-Brasileira; CREDE 07-Canindé, 12-Quixadá e
13-Crateús, do Instituto Federal de Ciência, Educação e
Tecnologia do Ceará; CREDE 11-Jaguaribe, 14-Senador
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Pompeu, 15-Tauá e 16-Iguatu, da Universidade Estadual do
Ceará; CREDE 17-Icó e 18-Crato, da Universidade Regional
do Cariri; e CREDE 19-Juazeiro do Norte e 20-Brejo Santo,
da Universidade Federal do Cariri e SEFOR 21-Fortaleza,
ficaram sob a responsabilidade da Universidade Federal
do Ceará. (CEARÁ, 2014a).
No tocante à efetivação das ações previstas no Pacto
pelo Fortalecimento do Ensino Médio no Ceará, coube à
Secretaria de Educação do Estado as seguintes responsabilidades: a) Selecionar supervisores; b) Selecionar formadores
regionais; c) Assegurar espaço físico e material de apoio
adequados para os encontros presenciais; d) Selecionar
orientadores de estudo; e) Fomentar e garantir a participação dos professores e coordenadores pedagógicos.
(CEARÁ, 2014a).
O processo de formação na escola foi mediado pelo
orientador de estudo, que sistematizou a proposta de formação, de acordo com a organização do trabalho pedagógico da escola, seus tempos e espaços institucionais, considerando as possibilidades de rearranjos da hora-atividade,
de forma a privilegiar o trabalho coletivo, objetivando o
estudo e à análise dos temas propostos e da realidade escolar. Nesse sentido, a organização pedagógica – apresentação
dos conteúdos, metodologias, atividades complementares,
técnicas e propostas – foi de responsabilidade do orientador
de estudo. (CEARÁ, 2014c).
Face à importância do papel desempenhado pelo
Orientador de Estudo no âmbito do Pacto no contexto
cearense, vale destacar que, para participar do processo de
escolha, poderiam ser selecionados e indicados os professores que atendessem aos seguintes requisitos cumulativos:
a) ser professor do ensino médio em efetiva regência de sala
de aula na escola que será Orientador de Estudo. Nos CEJA,
ser professor das áreas específicas ou ser professor lotado
no Serviço de Assessoramento Pedagógico (SASP); b) ser formado em Licenciatura; c) atuar há pelo menos três anos no
ensino médio, como professor ou coordenador pedagógico
ou possuir experiência comprovada como formador de professores de ensino médio; d) ter disponibilidade para dedicar-se ao curso de formação e aos encontros com o Formador
Regional e ao trabalho de Orientador de Estudo, de acordo
com os turnos de funcionamento da escola, correspondente
a 20 horas semanais; e) constar do Censo Escolar de 2013 da
respectiva rede a que esteja vinculado. (CEARÁ, 2014c, p. 2)

Considerando os requisitos acima exposto, o Orientador
de Estudo selecionado deveria ministrar a formação aos
professores e coordenadores pedagógicos do ensino médio
na escola pela qual foi selecionado. Segundo as diretrizes para seleção e indicação de orientadores de estudo no
âmbito do Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio no Ceará, além dos requisitos acima descritos, era
importante que o(a) Orientador(a) de Estudo fosse identificado(a) com as seguintes características profissionais:
a) ser reconhecido(a) pelo corpo docente da sua escola
por sua experiência exitosa em sala de aula; b) manter
uma relação respeitosa com seus pares; c) ter dinamismo,
liderança, flexibilidade e capacidade formativa; d) possuir

competências comunicacionais, iniciativa e criatividade;
e) ter compromisso com autoformação; f) ser assíduo(a),
frequente, e ter o hábito de planejar suas atividades; g)
demonstrar seriedade e comprometimento profissional na
efetivação do seu trabalho; h) demonstrar competência para
gerir conflitos. (CEARÁ, 2014c, p. 3)

Neste esteio, compreendemos que o Orientador de
Estudo selecionado deveria ser, conforme salientou
Pimenta (2002, p. 39) “[...] um profissional preparado científica, técnica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente [...]”. Desse modo, concordamos que para assumir tal
função no âmbito do Pacto pelo Fortalecimento do Ensino
Médio, o professor selecionado deveria atender aos critérios
estabelecidos pela Secretaria da Educação.
Conforme o previsto no Documento Orientador
Preliminar do Pacto (BRASIL, 2013c), o processo de seleção
dos Orientadores de Estudo em âmbito estadual foi realizado em cada escola, por intermédio de uma assembleia
com todos os professores e a gestão escolar.
Em relação à efetivação do curso de formação no contexto cearense, este foi desenvolvido na modalidade presencial, sendo as atividades (individuais e coletivas), realizadas
na escola, durante a hora-atividade, em consonância com
as orientações estabelecidas no Documento Orientador
Preliminar do Pacto (BRASIL, 2013c).
A primeira ação desse processo teve início em março
de 2014, com a formação dos Formadores Regionais junto
às Instituições de Ensino Superior e a SEDUC. Após esse
momento, os formadores compartilharam os conhecimentos adquiridos com os Orientadores de Estudo, que após o
primeiro encontro coletivo, passaram a atuar diretamente
nas escolas, através de encontros semanais com duração
de três horas.
Em relação à organização do curso de formação desenvolvido no contexto cearense, vale mencionar que as
atividades foram organizadas em ciclos formativos, de
modo a atender a um período total de trinta e seis semanas. Nesse sentido, foram organizados para a primeira
etapa de formação, seis ciclos formativos, abordando os
campos temáticos: 1. Sujeitos do Ensino Médio; 2. Ensino
Médio; 3. Currículo; 4. Organização e Gestão do Trabalho
Pedagógico; 5. Avaliação; 6.Áreas de Conhecimento e
Integração Curricular. Para além dos ciclos formativos,
a organização do curso conta com o material pedagógico
digital disponibilizado no Solar 2.0/UFC – Sistema On-Line
de Aprendizagem – Ambiente Virtual de Apoio a Formação
Presencial, organizado de acordo com as áreas de conhecimentos da LDB e matrizes do ENEM. (CEARÁ 2014a).
Face ao exposto, entendemos que a efetivação do Pacto
no Ceará, se deu mediante uma ampla articulação entre o
MEC e a Universidade Federal do Ceará, juntamente com
as IES que atuam na coordenação adjunta do programa
promovendo a gestão do processo de formação dos professores com a Secretaria Estadual de Educação do Estado;
além dos formadores estaduais e regionais, orientadores
de estudo e demais professores e coordenadores pedagógicos que compõem a rede estadual de ensino, visando à
formação no “chão da escola”, no tempo da hora atividade
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da atual jornada de trabalho.
Desse modo, considerando o contexto cearense, concordamos que a participação de todos os envolvidos no planejamento das ações previstas no Pacto foi primordial para a
efetivação do curso nas escolas estaduais de Ensino Médio.
Entretanto, é importante destacar que o curso de formação
no contexto cearense encontrou alguns desafios: tempo
necessário ao desenvolvimento das atividades; curto prazo
entre o período de formação dos formadores regionais e
os orientadores de estudo; dificuldade na conciliação do
horário dos professores para as reuniões de estudo; carga
horária extensa dos professores, dificultando o estudo do
material, entre outros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando a importância das políticas públicas educacionais para a qualidade da educação básica, concordamos
que o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio
representou a articulação e a coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos estaduais e, distrital, na
formulação e implantação de políticas para elevar o padrão
de qualidade do Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades.
Com as dimensões evidenciadas através das análises
bibliográfica e documental, abordamos aspectos da legislação brasileira referentes às políticas contemporâneas de
formação continuada de professores e apresentamos a proposta de formação do Pacto Nacional pelo Fortalecimento
do Ensino Médio para a primeira etapa; bem como, descrevemos as ações empreendidas pelo governo do Ceará para a
efetivação do Pacto nas escolas estaduais de Ensino Médio.
A análise documental nos permitiu constatar que a proposta do curso de formação do Pacto no Ceará, guiou-se
pela intenção de contemplar todos os professores e coordenadores que atuam nas escolas de Ensino Médio do Estado,
mediante articulação entre o MEC e a Universidade Federal
do Ceará, juntamente com as IES que atuaram na coordenação adjunta e a Secretaria da Educação, visando o
aperfeiçoamento profissional docente.
Contudo, apesar do curso apresentar aspectos positivos como a articulação entre os pactuantes (MEC, IES e
SEDUC); o esforço dos formadores regionais e orientadores
de estudo frente aos gestores escolares; o surgimento de
novas lideranças entre os professores; o fortalecimento do
debate entre as IES e Educação Básica; a partilha e troca
de experiências entre professores e coordenadores, entre
outros, o Pacto no contexto cearense encontrou alguns
desafios: tempo necessário ao desenvolvimento das atividades; prazo mínimo entre a formação dos formadores
regionais e dos orientadores de estudo; dificuldade na conciliação do horário dos professores para as reuniões de
estudo; carga horária extensa dos professores, dificultando
o estudo do material, entre outros.
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A gestão democrática na Faculdade de Educação da Universidade de Brasília no período
de 2010 a 2014
Gestión democrática en la Facultad de Educación de la Universidad de Brasília el período 2010-2014
VERAS, L. R. 1; NOGUEIRA, D. X. P. N. 2 e SANTOS, C. de A. 3
1, 2 e 3

Universidade de Brasília, Faculdade de Educação
danielle.pamplona@gmail.com

RESUMO – Este artigo versa sobre a Gestão 2010-2014 da Faculdade de Educação (FE) da Universidade de
Brasília. Tem como objetivo geral o de analisar o que foi proposto e o que foi realizado na implementação
da gestão democrática nas ações da gestão da FE em exercício no período de Setembro de 2010 a Setembro
de 2014 A pesquisa foi realizada em três etapas. A pesquisa documental analisou: Minuta do Projeto Político
Pedagógico, Regimento Interno da Faculdade de Educação, Relatório de Gestão da Faculdade de Educação 20102014, Proposta de Gestão da Faculdade de Educação 2010-2014 e Estatuto e Regimento Geral da Universidade
de Brasília. A segunda etapa compreendeu aplicação de dois questionários. O primeiro foi direcionado para
a comunidade da FE (professores, técnicos e alunos). Foram respondidos 60 questionários, no período de
outubro a novembro de 2014. O segundo questionário foi respondido por membros da equipe gestora. Por fim,
foi realizada entrevista semiestruturada com a diretora da FE do referido período. Os dados revelaram que a
participação da comunidade pode ser determinante nos processos acadêmicos. A Gestão 2010-2014 promoveu
propostas e ações de grande impacto na FE. A pesquisa também mostrou oscilações na participação dos segmentos que compõem a comunidade da FE no que se relaciona aos processos decisórios. Já a disponibilização
de informações para a comunidade através da tecnologia expandiu o alcance da gestão, principalmente na
questão da transparência.
PALAVRAS-CHAVE: gestão democrática; Faculdade de Educação; Universidade de Brasília.
RESUMEN – Este artículo se ocupa de la gestión de 2010 a 2014 de la Facultad de Educación (FE) de la Universidad de
Brasilia. Tiene el objetivo general de analizar lo que se propone y lo que se logró en la implementación de la gestión democrática en las acciones de la gestión de la FE en el cargo desde septiembre 2010 a septiembre 2014 La encuesta se realizó en
tres etapas. La investigación documental examinadas: Borrador de Proyecto Político Pedagógico, el Estatutos de la Facultad
de Educación, informe de gestión de la Facultad de Educación 2010-2014, Propuesta de la Facultad de Educación de Gestión
2010-2014 y Estatutos Generales y Regimiento de la Universidad de Brasilia. La segunda etapa fue la aplicación de dos
cuestionarios. La primera fue dirigida a la comunidad FE (profesores, técnicos y estudiantes). 60 cuestionarios se completaron en el período de octubre a noviembre de 2014. El segundo cuestionario fue respondido por los miembros del equipo de
dirección. Por último, se realizó la entrevista semiestructurada con el director de ese periodo de FE. Los datos revelaron que
la participación de la comunidad puede ser decisivo en los procesos académicos. La Gestión 2010-2014 promovido propuestas
y acciones de alto impacto en la FE. La encuesta también mostró fluctuaciones en la participación de los segmentos que
componen la comunidad FE lo que se refiere a la toma de decisiones. Ya proporcionar información a la comunidad a través
de la tecnología ha ampliado la gama de gestión, principalmente en el tema de la transparencia.
PALABRAS CLAVE: gestión democrática; Facultad de Educación; Universidad de Brasilia.

1. INTRODUÇÃO
O princípio da gestão democrática é estabelecido na
Constituição de 1988 e referendado pela Lei no 9.394/96,
aplicado ao ensino público. Desde essa determinação legal,
os sistemas educacionais têm o desafio de implementar a
gestão democrática e as instituições de educação superior
de se tornarem espaço de construção dessa gestão. Segundo
a lei, em seu art. 56, “as instituições públicas de educação

superior obedecerão ao princípio da gestão democrática,
assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos,
de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional”.
A partir da discussão sobre gestão democrática e autonomia das instituições de ensino superior, objetiva-se a
compreensão das propostas e realizações de uma gestão
cujas ações são baseadas em princípios democráticos. Desse
modo, o presente estudo tem como objetivo analisar o que
foi proposto e o que foi realizado na implementação da
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gestão democrática nas ações da gestão da Faculdade de
Educação da Universidade de Brasília em exercício no
período de Setembro de 2010 a Setembro de 2014.
A pesquisa foi realizada com base na abordagem qualitativa, que se define por possibilitar ao pesquisador um
contato direto e interativo com a situação objeto de estudo
(NEVES, 1996). O tipo de pesquisa é exploratória, a qual
consiste em promover conhecimento sobre determinado
assunto pouco explorado. (SANTOS, s.d.) A pesquisa documental analisou os documentos: Minuta do Projeto Político
Pedagógico, Regimento Interno da Faculdade de Educação,
Relatório de Gestão da Faculdade de Educação 2010-2014,
Proposta de Gestão da Faculdade de Educação 2010-2014 e
Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília. A
pesquisa documental foi necessária para entender a organização estrutural da Faculdade, assim como as propostas
a serem realizadas pela gestão em estudo.
A segunda etapa compreendeu aplicação de dois questionários. O primeiro foi direcionado para a comunidade
da FE, composta por professores, técnicos e alunos objetivando coletar, junto à comunidade, informações que ajudem a completar a análise dos objetivos específicos. Foram
respondidos 60 questionários, no período de outubro a
novembro de 2014. O segundo questionário foi respondido
por membros da equipe gestora que fez parte da gestão da
FE no período de 2010 – 2014. Por fim, foram realizadas
três entrevistas semiestruturadas com a diretora da FE do
referido período, um membro da gestão do CA do ano de
2014 e com um estudante que esteve à frente do movimento
estudantil durante os anos de 2010 a 2014. A análise foi
feita de forma interpretativa com a finalidade de conectar
as informações de questionários, entrevistas, observação
participativa e pesquisa documental.

campo da educação, de se atingir crescimento social da
população. O desenvolvimento da liderança, apontada por
Libâneo (2011), só se torna democrática com a possibilidade
de um trabalho interativo e coletivo que não se utiliza de
posturas autoritárias.
A visão de que a gestão democrática corresponde a uma
nova prática elaborada por Gracindo e Bordignon (2008),
ambos admitem a existência de elementos necessários em
um processo de gestão democrática. O primeiro elemento
da gestão democrática é a autonomia e sua contribuição no
processo educativo. Esse elemento objetiva a escola como
um espaço capaz de garantir sua legitimidade e organizar estrategicamente de acordo com seus compromissos
educacionais. Essa autonomia auxilia no impacto negativo
trazido por condicionantes internos, fazendo com que as
ações sejam inovadoras mesmo que haja leis conservadoras.
O elemento seguinte é a participação. Essa deve ser compreendida como um processo de troca e compromisso. O
clima organizacional é o terceiro elemento e é determinado
segundo o ambiente em relação a sua finalidade e objetivos,
responsabilidades e ações, bem como a atuação da direção
concebida como a coordenação das “alteridades”, a orientação no tratamento das pessoas, o tratamento de conflitos
de forma mediada, a transparência, e o respeito com o profissional. Já o ultimo elemento é a estrutura organizacional
que procura trabalhar a concepção horizontal das relações
de poder, ao invés da concepção hierarquizada, estabelecendo relações circulares tendo como eixo o próprio aluno.

2. GESTÃO DEMOCRÁTICA

A Universidade de Brasília foi fundada com o objetivo inovador. Três grandes nomes da história fizeram parte de sua
construção e almejavam melhorar a realidade brasileira
através da produção acadêmica aliada as pesquisas tecnológicas mais modernas da época. Oscar Niemeyer planejou
a estrutura onde iriam ser disseminadas as ideias de Darcy
Ribeiro e Anísio Teixeira que planejariam as bases da instituição e o modelo pedagógico, respectivamente. (UnB).
Os artigos 2º e 5º do Estatuto da UnB dispõem a respeito
da autonomia e gestão democrática, visando a capacidade
da Universidade de reger-se a si mesma como um serviço
público e autônomo que administrativamente se organiza
respeitando a coletividade, a participação e a transparência.

A origem da palavra democracia é formada por dois vocábulos gregos: demos significa povo ou muitos enquanto
kracia significa governo ou autoridade, juntos os termos
conotam a ideia de uma forma de governo exercido por
muitos (MOISÉS, 2013). Atualmente, no campo político e
social, o conceito é utilizado como uma forma de convivência social na qual todos os habitantes são livres perante a
lei e a tomada de decisão responde a vontade do coletivo,
sendo assim envolve a participação do povo.
No campo da educação, para pensar a democracia dentro de uma instituição educativa é necessário apontar os
entendimentos acerca da gestão. Libâneo (2011) define
que: “a gestão é, pois, a atividade pela qual são mobilizados
meios e procedimentos para atingir os objetivos da organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais
e técnico-administrativos”. (LIBÂNEO et al, 2011, p.317 –
grifo do autor).
A gestão democrática da educação “[...] é, ao mesmo
tempo, a transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade
e competência” (CURY, 2002). Tal compreensão coloca a
gestão democrática como um adequado meio, dentro do
64

3. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – FE/UNB

Art. 5º A Universidade de Brasília observará os princípios
de gestão democrática, de descentralização e de racionalidade organizacional, conforme estabelece este Estatuto.
(ESTATUTO DA UNB, 2011)

Em 1963, o então reitor da Universidade de Brasília,
Anísio Teixeira, orientou o projeto original da Faculdade
de Educação, inicialmente organizado em dois centros:
o centro de aperfeiçoamento do magistério primário e
médio e o centro de pesquisas e planejamento educacional.
Porém, devido a intervenção militar em 1964, a FE só foi
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implantada em 1966.
A instituição, atualmente, apresenta quatro objetivos
que juntos se resumem na formação de profissionais competentes, conscientes e comprometidos, que contemplam a
missão de “formar educadores capazes de intervirem na realidade,
através de uma atuação profissional crítica, contextualizada,
criativa, ética, coerente e eficaz, buscando a plena realização individual e coletiva.” (FE, 2014. Grifos nossos)
A comunidade da FE é composta por estudantes, professores, servidores e técnico-administrativos. A Faculdade
adota o modelo de estrutura colegiada que se divide em
conselho, departamentos e coordenações. O Conselho é a
instância máxima de deliberação da Unidade Acadêmica.
Compõem esse conselho: o Diretor(a), que preside o
conselho que congrega a Direção e Vice-Direção, as
Chefias e Representações Docentes de cada um dos três
Departamentos, os Coordenadores de Extensão, Graduação
e Pós Graduação, como também os representantes da FE
nos Conselhos superiores da UnB - Conselho Universitário
– CONSUNI, Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão –
CEPE, Conselho de Administração – CAD. Além desses, o
Representante na Câmara de Carreira Docente - CCD, na
Câmara de Assuntos Comunitários – CAC, representantes
dos discentes de graduação e de pós-graduação assim como
representante dos servidores técnicos administrativos.
A FE possui três departamentos: Departamento de
Métodos e Técnicas – MTC, Departamento de Teoria e
Fundamentos – TEF e Departamento de Planejamento
e Administração – PAD. Cada departamento possui seu
Colegiado, sendo este a instância de deliberação, e a
Chefia, como instância executiva. As coordenações de PósGraduação, Graduação e Extensão compõem a ultima estrutura do colegiado. As Coordenações possuem Câmaras de
Pós-graduação, Graduação e de Extensão, como instâncias
de deliberação.

4. GESTÃO PARTICIPATIVA PARA A
EMANCIPAÇÃO 2010 – 2014
Em 2010, ocorreram as eleições para direção da FE. A chapa
eleita era formada pela Professora Doutora Carmenísia
Jacobina Aires, para diretora, e o Professor Doutor Cristiano
Alberto Muniz, para vice-diretor. Em 2011, o Professor
Doutor Antonio Fávero Sobrinho substituiu o Professor
Cristiano no cargo de vice-diretor, permanecendo até a
conclusão do mandato da equipe gestora em setembro de
2014. A chapa apresentou uma proposta de gestão participativa para a emancipação.
A proposta que ora apresentamos – Gestão Participativa
para a Emancipação – expressa o compromisso com o desenvolvimento de uma GESTÃO emancipadora, competente,
democrática, e com a construção coletiva, tendo em vista
a formação do educador no tempo presente e futuro, consoante com a MISSÃO histórica da Faculdade de Educação
da UnB. (PROPOSTA DE GESTÃO – CHAPA 2, 2010).

A proposta foi fundamentada em objetivo, princípios e

três eixos norteadores, sendo eles: (1) formação como eixo
da ação; (2) relações institucionais, interinstitucionais e
internacionais; (3) gestão democrática. Entre o período
de setembro de 2010 a setembro de 2014, o objetivo e os
princípios da gestão na FE foram:
OBJETIVO – fortalecer a missão pedagógica e sociopolítica
da FE/UnB, promovendo a formação de educadores à luz
das exigências de novos paradigmas societais, para a vida
comunitária e planetária.
PRINCÍPIOS – ética, transparência, participação, emancipação, diversidade. (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2014).

O grupo entendia que deveria apresentar uma proposta
de gestão que mudasse a forma como vinha sendo trabalhada a gestão da Faculdade de Educação. O compromisso
traçado pela equipe gestora era superar a realidade atual
da Faculdade de Educação, buscando fortalecer as ações
coletivas, diálogos, valorizar a convivência e a participação
na diversidade. (PROPOSTA DE GESTÃO, CHAPA 2, 2010).
O primeiro eixo Formação como Eixo da Ação apresenta
relações com a missão da FE de formar educadores, tendo
em vista que para alcançar uma formação de qualidade é
necessária uma gestão que faça a mediação dos processos.
O segundo eixo Relações Institucionais, Interinstitucionais e
Internacionais, pretende que a gestão promova a relações
com as unidades institucionais internas e externas à UnB. O
eixo Gestão Democrática prevê o exercício da construção coletiva nos processos decisórios. A Gestão 2010-2014 entende
que o fortalecimento das ações da gestão como mediadora
dos processos é importante para alcançar as propostas
dispostas nos eixos.
Este artigo tem como foco as ações do terceiro eixo norteador que respondam ao objetivo do estudo, ressaltando os
conceitos de participação, autonomia e gestão democrática.
A redação da Proposta de Gestão 2010-2014 apresenta o
eixo norteador gestão democrática compreendendo que
A gestão democrática constitui o exercício da construção
coletiva nas instancias colegiadas da UnB e da FE, como
expressão da conquista legal da autonomia universitária
desde a Constituição Federal de 88, colocando-se como desafio e responsabilidade da NOSSA Faculdade de Educação por
uma educação emancipadora. (PROPOSTA DE GESTÃO,
CHAPA 2, 2010)

Dentre as propostas apresentadas pelo eixo, as propostas
que melhor se adequam para a análise da implementação
da gestão democrática nas ações da Gestão da Faculdade
de Educação da Universidade de Brasília em exercício no
período de Setembro de 2010 a Setembro de 2014 são: i.
apoiar a implementação do Conselho Comunitário na
FE, com a participação de movimentos sociais e da rede
pública de serviços; ii. elaborar, coletivamente, o Regimento
Interno da Faculdade de Educação; iii. elaborar, coletivamente, o Projeto Político Pedagógico da Faculdade de
Educação; iv. apoiar ações do Centro Acadêmico, como
espaço de participação e da ação estudantil, na perspectiva
de um projeto integrado de formação; v. realizar gestão
em rede, ampliando as potencialidades do Portal da FE,
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considerando o valor da transparência e da participação
ativa; vi. assegurar avaliação participativa das ações, em
processo.
Para apoiar a gestão, foi constituída uma equipe gestora
na FE. Segundo o Relatório de Gestão 2010-2014, competia
a equipe gestora realizar ações para buscar atingir as propostas dispostas acima e favorecer a gestão democrática.
A equipe era formada por 12 componentes nos cargos de:
direção e vice-direção (02); chefias dos departamentos –
MTC, PAD e TEF (03); coordenações de Extensão (01), graduação presencial e a distância (03), pós-graduação (01) e
servidores técnico-administrativos (02).
Em resposta ao questionário, a equipe gestora considera
que em sua composição, a equipe favoreceu a participação
ativa e representativa da comunidade. A abertura para o
diálogo, a dinamização de espaços democráticos como
conselhos, câmaras e colegiados, a representatividade de
lideranças, a instituição de comissões para tratar da elaboração de documentos importantes e o planejamento e
transparência no uso dos recursos financeiros são fatores apontados, pelos respondentes do questionário, que
facilitaram a implementação da gestão democrática. O
maior apontamento é o de que as ações realizadas pela
equipe gestora eram coerentes com a concepção de gestão
democrática.
Em contraponto, os fatores inibidores citados foram o
encaminhamento de deliberações por parte de alguns chefes e a frágil articulação da pós-graduação com a graduação.
Contudo, os fatores inibidores mais relevantes à questão da
participação dentro do processo de gestão, são a resistência
de um grupo contrário às mudanças que estavam ocorrendo
devido a pouca afinidade política com o projeto de gestão e
a diminuição dos níveis de participação do corpo docente
em processos de discussão. Compreende-se que tais fatores
são passíveis de ser encontrado em grupos. O que deve ser
trabalhado é o modo com o qual se lida com a diversidade
de opiniões e quais ações são feitas para mobilizar a participação nos processos de gestão.
Os membros da equipe concordam que a corresponsabilização e trabalho coletivo estiveram presentes durante a
Gestão 2010-2014 no intuito de sempre promover a tomada
de decisão coletiva. Compreendeu-se que a equipe gestora
se constituiu como instrumento da gestão e que esta deve
agir de forma a construir coletivamente as ações da gestão.
Sendo assim, entende-se que a equipe deveria atuar a favor
do alcance das propostas analisadas a seguir.

4.2. Elaboração do Regimento Interno e do Projeto
Político Pedagógico da Faculdade de Educação

4.1. Apoio à implementação do Conselho
Comunitário da FE

Para entender as ações realizadas em relação a essa proposta,
foram realizadas entrevistas com o membro da gestão do
Centro Acadêmico e com a Gestão 2010-2014. Segundo ele,
a direção sempre teve a preocupação em manter um bom
diálogo com o Centro Acadêmico, citando exemplos de espaços de convivência com os alunos a gestão do CA relata que
um exemplo de ação de convivência articulada em conjunto
foram as Semanas de Recepção de Calouros em que ocorreram atividades organizadas pela direção e professores e
atividades organizadas pelos estudantes.

A Proposta de Gestão 2010-2014 traz a proposição de apoio
à implementação do Conselho Comunitário da FE, com a participação de movimentos sociais e da rede pública de serviços. No
Relatório de Gestão 2010-2014, foi verificado que o documento não faz menção a proposta relacionada acima. Em
entrevista, a Gestão 2010-2014, expôs que não foi possível
realizar o proposto devido prioridades de gestão.
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Durante a Gestão 2010-2014, foram instaladas comissões
para coordenar a elaboração do Projeto Político Pedagógico
- PPP e Regimento Interno- RI e Plano de Desenvolvimento
Institucional - PDI. Em análise das observações realizadas nas plenárias, foi possível concluir que a presença da
comunidade é fator importante devido ao fato de que os
artigos e propostas de modificação a serem votadas dependem, em algumas vezes, da participação de membros que
poderiam complementar a definição de algumas competências. Em razão da não presença de participantes exponenciais para a definição dessas competências, em certas
plenárias, alguns artigos foram deixados de votar, para que
posteriormente isso não acarretasse erros a organização
interna da Faculdade.
Outro ponto observado foi a mínima participação de
alunos no processo. Acredita-se que a participação dos
alunos deveria ter apresentado melhores números, tendo
em vista que: (1) o documento dispõe sobre competências
e direitos assegurados aos discentes da FE; (2) a finalização do documento era fator importante para o processo
de elaboração do Projeto Político Pedagógico. Segundo o
Relatório de Gestão 2010-2014, em junho de 2014 o documento do Regimento Interno foi acatada pela comunidade
e por decisão do Conselho o documento foi encaminhado,
em setembro de 2014, para a apreciação e aprovação nas
instancias superiores.
Observando a elaboração do Projeto Político Pedagógico,
a comissão responsável, apresentou à Direção da FE a
Minuta do PPP em julho de 2014. Contudo, o Conselho da
Faculdade de Educação deu prioridade à conclusão da análise e aprovação do RI. A presença dos alunos na elaboração
deste documento foi mais ativa e participativa em relação
ao processo de elaboração do Regimento Interno. A este
fato atribui-se a relevância das questões acerca da formação dos educadores, para os estudantes. Em resposta ao
questionário a Comunidade da FE considera que as ações
da Gestão 2010-2014 favoreceram a participação da comunidade nos processos decisórios tratados acima.

4.3. Apoio às ações do Centro Acadêmico e Criação
de espaços de convivência dos alunos e com os
alunos
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4.4. Gestão em Rede – Transparência e
Participação Ativa
A gestão 2010-2014 investiu na ampliação, fortalecimento e
profissionalização do Núcleo de Tecnologia da Informação
– NTI. A otimização das ações desse setor fez com que fosse
possível atingir realização de duas propostas que se relacionam: gestão em rede, ampliando as potencialidades do portal
da FE considerando o valor da transparência e da participação
ativa; gestão com tecnologias, tendo em vista a racionalização,
agilização e democratização dos processos de gestão.
A aplicação dos questionários procurou avaliar a disponibilização de informações para a comunidade da FE. Os
dados deste questionário mostram que houve a concordância com o que foi dito pelo Relatório de Gestão 2010-2014.
A maioria dos participantes considerou que a gestão possibilitou a racionalização, agilização e democratização dos
processos de gestão por meio do Portal da FE. Os resultados
também foram positivos sobre a ampliação das potencialidades de transparência e de participação ativa da comunidade nos processos de gestão da FE pelo Portal da FE.

4.5. Avaliação participativa das ações em processo
O Relatório de Gestão 2010-2014 não faz menção a essa proposta. Contudo, em entrevista, a Gestão 2010-2014 se posicionou dizendo que a avaliação iria ocorrer em processo.

5. A GESTÃO DEMOCRÁTICA EM ANÁLISE
A gestão democrática é vista como o meio mais efetivo de
construir um contexto educacional autônomo e participativo que promova transformações sociais. Segundo Cury
(2002), falar em gestão democrática na educação é falar
de transparência e impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade
e competência. Para ele, a gestão democrática é a ponte
entre o indivíduo e o colegiado, entre a tomada de decisão
e a participação em cujas as bases encontra-se no diálogo
como método e como fundamento.
A Gestão da FE era composta por uma equipe gestora
que se constituiu como instrumento facilitador da democracia na gestão. Com isso, lhe caberia promover ações para
atingir as intenções dispostas na proposta de gestão através
da liderança e de forma coletiva. Assim sendo, é necessário
entender que em detrimento da prioridade dada à outros
itens da proposta alguns acabam por não serem atingidos.
A gestão 2010-2014, deixa claro que a implementação do
Conselho Comunitário da FE fica pendente devido à prioridade colocada na realização de outras ações.
Quanto a essa discussão, a prioridade pode ser vista
como uma ação autônoma, ao pensar pela necessidade
pedagógica e legal da elaboração do Projeto Político
Pedagógico e do Regimento Interno da Faculdade. Ambas
foram ações que demandaram tempo e empenho da equipe
gestora e das comissões. É adequada ao levar em consideração que, assim como a equipe gestora, os documentos

também constituem importantes instrumentos de gestão.
As análises apontam que a Direção da Faculdade considera que sempre esteve aberta para receber os estudantes e servidores nos espaços decisórios e em reuniões de
departamentos e conselhos. Por outro lado, os estudantes
apontam que é necessário constituir espaços coletivos paritários. Com isso, boa parte dos indivíduos que compõe a
comunidade acadêmica estudantil se mantém distante das
discussões, reuniões, palestras, encontros, etc.
A pesquisa mostrou oscilações na participação dos
segmentos que compõem a comunidade da FE no que se
relaciona aos processos decisórios. Em alguns processos
a participação de um dos segmentos se faz mais presente
em relação a outra. Por isso, é possível concluir que considerando a aprovação quanto as ações da gestão em relação a busca da participação da comunidade nos processos,
torna-se correto afirmar que a elevação da participação de
um segmento em relação a outro acaba por ser um acontecimento previsível e natural, tendo em vista a relação
de interesse do segmento com as discussões tratadas nos
diferentes processos decisórios.
Em relação à participação Gracindo e Bordignon
(2008) compreendem que a educação deve ser assunto
importante a todos, exigindo portanto, o compromisso
da comunidade interna e externa. Por isso, a efetivação
da participação se constitui como maior desafio para as
próximas gestões da Faculdade, pois é sempre necessário
renovar o processo de troca e compromisso dos atores
envolvidos no processo educativo.
É importante ter em consideração que os conflitos ideológicos podem se fazer presentes devido ao fato de que
sempre haverão meios de se elaborar e organizar críticas as
diversas ideologias, sendo estas dominantes ou não. Aqui,
podemos relembrar a possibilidade de critica a um modelo
de Gestão que está sendo adotado em relação àquele que foi
proposto. Talvez por isso, Jamil Cury (2002) tenha pensado
a impessoalidade nas ações da gestão, para que ideologias
não se tornem empecilhos à gestão, mas que elas possam
promover discussões construtivas.
No caso da Gestão 2010-2014 não foram apontados
quaisquer dados que sinalizem que a gestão não tenha se
baseado em princípios democráticos. Contudo, acredito
que a participação – não somente ativa, mas também efetiva – dos segmentos que compõem a comunidade da FE se
constitui como ponto a ser melhorado na busca da própria
efetivação de uma gestão democrática.
Tendo em vista essa efetivação da participação através
da informação, a Gestão 2010 – 2014 visou democratizar
alguns processos através da tecnologia. A primeira análise que se faz é relacionada a pertinência de aprimorar
recursos tecnológicos levando em consideração o mundo
avançado e tecnológico no qual vivemos. Talvez por isso a
proposta tenha sido pensada, afinal é o recurso que consegue fazer com que as informações cheguem mais rápido
àqueles a quem são direcionadas.
A gestão em rede ampliou as potencialidades da informação dos processos de gestão para a comunidade. Sendo
assim, todas as ações da gestão foram divulgadas e a
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comunidade tinha acesso a essas informações. Contudo,
não se garante, apenas pela disponibilização, que haverá
a participação efetiva dos indivíduos nos processos decisórios. Tal conclusão põe em evidência a necessidade de
promover maiores diálogos que promovam a participação
efetiva dos membros da comunidade.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou analisar o que foi proposto e o que foi
realizado pela Gestão 2010 – 2014 da Faculdade de Educação
da Universidade de Brasília. As análises concluíram que
a Gestão promoveu propostas e ações de grande impacto
para a história da Faculdade de Educação.
A Faculdade de Educação parece estar nos trilhos de
um caminho democrático, a gestão 2010-2014 deu início
a processos mais condizentes com a gestão democrática.
Mas ainda é preciso que diversas ações sejam realizadas
para efetivar um processo que não falte com a paridade e
sucesso da participação da comunidade nos preceitos que
lhe dizem respeito.
Não se pode esquecer que o próprio processo democrático brasileiro ainda é muito recente. O Brasil ainda busca
sair do abismo entre princípios constitucionais e realidade
social, ou seja, ainda há um longo caminho a ser percorrido
para que a democracia brasileira seja capaz de promover a
complexidade multicultural da sociedade contemporânea.
Levando esse pensamento ao campo institucional, podemos compreender que as propostas e experiências que
foram e serão vivenciadas pela Faculdade são inúmeras
e diversas. Almeja-se que essas propostas e experiências
sejam sempre corrigidas e fortalecidas pela incursão à realidade acadêmica, pois um processo democrático também
pressupõe autoconscientização e autorreflexão para que de
diferentes modos, seja possível atingir a democracia nos
segmentos da comunidade e nos processos decisórios que
competem a vida institucional. A Faculdade de Educação
pode e deve se fortalecer institucionalmente dentro de
sua atual experiência. Compete a Faculdade, como novos
desafios, continuar mantendo aberto o canal de diálogo e
de comunicação com a comunidade visando o exercício da
construção coletiva nos processos de gestão.
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A trajetória da organização curricular do ensino médio integrado na legislação
federal (de 1996 a 2015): atos normativos federais e suas implicações para as políticas
curriculares da educação profissional técnica de nível médio
El trayecto de la organización curricular de la enseñanza media integrada en la legislación federal
(de 1996 a 2015); actos normativos federales y sus implicaciones para las políticas curriculares de la
educación profesional técnica de nivel medio
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RESUMO – Este texto articula-se com a pesquisa de iniciação científica intitulada “Políticas Públicas da
Educação Profissional e Tecnológica: Legislação no Brasil de 1996 a 2015”. Para fins de estudos introdutórios
objetivou-se investigar as disposições gerais para a organização da educação profissional e tecnológica do seu
surgimento até o ano de 2015. Sob o enfoque metodológico de pesquisa documental, tal trabalho baseou-se na
analise de leis federais, resoluções do Conselho Nacional da Educação/Câmara da Educação Básica (CNE/CEB)
vinculadas à secretaria de educação profissional e tecnológica. Abordou-se a trajetória histórico-normativa da
legislação federal a fim de apresentar de forma descritiva as diretrizes da educação profissional e tecnológica;
além de apreender as mudanças percorridas no contexto legal e suas implicações na política da mesma.
PALAVRAS-CHAVE: educação tecnológica; ensino médio; política educacional brasileira.
RESUMEN – Este texto se articula con la investigación de iniciación científica intitulada “Políticas Públicas da Educação
Profissional e Técnologica: Legislação no Brasil de 1996 a 2015”. Bajo el enfoque metodológico de la investigación documental,
dicho trabajo se basa en el análisis de leyes federales, resoluciones del Consejo Nacional de Educación/Cámara da Educación
Básica (CNE/CBE) vehiculadas a la secretaria de educación profesional y tecnológica. Se abordó la trayectoria histórico-normativa de la legislación federal a fin de presentar de manera descriptiva las directrices de la educación profesional
y tecnológica; además de captar los cambios recurridos en el contexto legal y sus implicaciones en la política de la misma.
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sob a orientação da Prof.ª Dra. Marta Leandro da Silva.
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1. INTRODUÇÃO
A Educação Nacional Brasileira se baseia nas diretrizes
gerais com bases legais que se modificam ao logo da história. Mudanças estas que foram permeadas e construídas
pela interação de diversos agentes sócio-políticos responsáveis pelas disposições organizacionais da educação em
diferentes contextos históricos. A legislação é objeto de
constante alteração e expressa pro sua vez, as diretrizes
políticas.
Este trabalho visa analisar as principais disposições
legais publicadas desde sua criação até o ano de 2015, de
forma que se identifiquem as principais alterações e a
vislumbrar reflexões sobre a relevância da estrutura da
educação profissional e tecnológica brasileira no âmbito
do ensino médio.

Com base nisto, a educação profissional e tecnológica
de nível médio passa por transições ao longo de sua criação ate os dias atuais. A fim de buscar novos aprendizados,
em uma área de conhecimento tão escassa pela sociedade,
procura-se o aprofundamento de estudos sistemáticos de
fontes legais, com leitura e interpretação, a fim de intervir sobre as praticas pedagógico-organizacional que é
oferecido pelas instituições de ensino com base no seu
momento histórico. Sendo assim, o referido trabalho faz
uso da pesquisa documental de base legal em seu enfoque
metodológico. Sendo eles a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB 9394/96); Resoluções, pareceres e
portarias que estabeleceram (e estabelecem) as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o a educação profissional
e tecnológica de nível médio; além do autor Florestan
Fernandes no livro “A força do argumento”.
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2. DESENVOLVIMENTO
DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL nº 9394/96 DA EDUCAÇÃO BÁSICA
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº
9394/96) tem um papel fundamental de norteadora no
âmbito da educação brasileira. A LDB coloca a Educação
profissional e tecnológica formada por três eixos, sendo
elas:
• Qualificação profissional e formação inicial e continuada
• Nível médio
• Graduação e pós-graduação

A partir disto, temos com o analise principal a educação
profissional e tecnológica no âmbito do ensino médio. No
Art. 36D. A LDB expõe que “Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados,
terão validade nacional e habilitarão ao prosseguimento de
estudos na educação superior.”
No Art. 42. Faz-se referência ao oferecimento de vagas
da instituição, sendo que
As instituições de educação profissional e tecnológica, além
dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais,
aberto à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade.

Em articulação a isto, a lei número 8.948, de 8 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a instituição do Sistema
Nacional de Educação Tecnológica, faz uma grande
mudança na sua formatação a partir do momento em que as
Escolas Técnicas Federais, ficam transformadas em Centros
Federais de Educação Tecnológica. As transformações levarão em conta as instalações físicas, os laboratórios e equipamentos adequados, as condições técnico-pedagógicas
e administrativas, e os recursos humanos e financeiros
necessários ao funcionamento de cada centro.
As escolas Agrotécnicas, integrantes do Sistema
Nacional de Educação Tecnológica, também poderão passar
por essa transformação a partir de avaliação do desempenho realizada pelo MEC, ou seja, mesmo se a escola tiver
características físicas necessárias para ser considerado um
Centro Federal, mas que não tenha uma avaliação satisfatória no rendimento dos seus alunos, segundo o MEC,
ela não poderá realizar a mudança, sendo assim cabe a ela
reavaliar seu projeto pedagógico para que ocorram melhorias no ensino e que consequentemente em uma próxima
avaliação seus alunos tenham um nível considerável de
aproveitamento e posteriormente conseguindo mudar o
padrão da escola.
Com relação aos pareceres o primeiro a ser analisado é
o Parecer CNE/CEB nº 02/1997 referente ao fornecimento
de cursos de licenciatura para professores dos quatro anos
finais do ensino fundamental, do ensino médio e das escolas técnicas e que tem como objetivo suprir a demanda de
professores habilitados nas escolas.
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O programa deve ter no mínimo 540 horas de atividade
teórica e pratica, incluindo as 300horas de atividade pratica,
no mínimo. A parte teórica do curso poderá ser realizada
de forma semi presencial. A partir disso o professor passa
a ter conhecimento especifico na área, além de aprender
e aplicar atividades com finalidade pedagógicas também,
sem contar com a visão nova de postura e comportamento
pedagógicos do professor e a analise da realidade dos seus
alunos, para ao final ser realizadas atividades especiais e
diretivas com alunos que provem de uma forma diferente
de explicação.
O parecer CNE/CEB nº 17/1997 vem para explicar a real
função da educação profissional. A educação profissional
não veio para substituir a educação básica, pelo contrário, veio para complementa - lá. A educação profissional
quando valorizada não deve ser posta como mais importante que a educação básica e nem que a educação básica
está sendo desvalorizada, “[...] uma educação profissional
de qualidade, respaldada em educação básica de qualidade,
constitui a chave do êxito de sociedades desenvolvidas.”.
Educação profissional vem como forma de viabilização
da qualidade, da especialização, do aperfeiçoamento e da
atualização profissional e tecnológica. Ela necessita de políticas, metas e estratégias governamentais e institucionais
que ofereçam condições de acesso para todos. Visto que é
uma necessidade de caráter nacional, econômica, política
e social para o sucesso de um país.
Ao termino do estudo o aluno recebe uma certificação
de competência, que esta relacionado à aptidão, ao conhecimento ou a capacidade em alguma área especifica na função de cumprir alguma tarefa ou função, ou de qualificação
profissional, que tem como papel de prepara o individuo
para o aprimoramento de suas habilidades e executar funções especificas, demandadas pelo mercado de trabalho.
Nessa resolução diz também que a “dispensa do ensino
fundamental para acesso e exigência de sua conclusão,
no todo ou em parte, para certificação de qualificação
profissional”.
Ocorre uma ambiguidade quando é usada primeiramente a palavra dispensa e depois exigência e conclusão.
Anteriormente a resolução disse que a educação profissional não substitui a educação básica, porém no momento
em que se coloca a “dispensa do ensino fundamental” está
sendo deixado claro a valorização da educação profissional
e a desvalorização da educação básica, mais precisamente
do ensino fundamental.
Os cursos técnicos poderão ser divididos em módulos
que correspondem à profissão no mercado de trabalho:
• Competências teóricas e praticas especificas de profissão.
• Conhecimentos gerais relacionados à profissão.
• Atitudes e habilidades comuns a uma área profissional e
ao mundo do trabalho.

A conclusão de cada módulo corresponde a uma habilidade profissional e dará direito a diploma de técnico, desde
que seja feito o estágio supervisionado, e a conclusão o do
ensino médio.
Nesse momento entra-se novamente em divergência,

EIXO TEMÁTICO 1

A trajetória da organização curricular do ensino médio integrado na legislação federal (de 1996 a 2015): atos normativos federais e suas implicações para as
políticas curriculares da educação profissional técnica de nível médio

pois, como o aluno ira cursar o ensino médio se ocorreu
uma dispensa anteriormente do ensino fundamental? Ao
pular etapas o aluno perde conceitos fundamentais para a
realização de atividades dos anos seguintes.
O parecer CNE/CEB nº 16/1999 expõe as dificuldades da
educação profissional, nele é feita uma analise e explicação
do que se era pretendido, com base nas diretrizes, e a visão
da sociedade com relação à educação profissional, fazendo-se assim um histórico como um todo. Esse documento foi
redigido pelo Conselho Nacional de Educação e Câmera de
Educação Básica. Ela é vista pela sociedade apenas como
uma formação de mão de obra e não é relacionada com
a educação básica e superior. Ela sempre foi relacionada
às classes menos favorecidas e tinham como distinção o
saber (que é o ensino secundário, normal e superior) e o
que executam os trabalhos manuais (ensino profissional).
As escolas profissionais sempre tiverem um caráter de
ajuda aos pobres e humildes desde 1809. Na década de 20
a câmera dos deputados a partir de debates, promoveu o
ensino profissional aos pobres e ricos, e não apenas aos
desafortunados. Foi criada uma comissão especial “serviço
de remodelagem do ensino profissional técnico” que concluiu o seu trabalho na década de 30 quando foram criados
os ministérios da educação e saúde pública e do trabalho,
indústria e comércio.
De 1931 a 1942 foi criado o conselho nacional da educação
e uma reforma educacional chamada “Francisco Campos”,
nele o decreto federal nº 20.158/31 organiza o ensino profissional comercial e regulamentou a profissão de contador,
ou seja, é o primeiro instrumento legal a estruturar cursos
com a ideia de profissionalização.
Em 1946 foi criado o serviço nacional de aprendizagem
comercial (SENAC) e em 1942 serviço nacional de aprendizagem industrial (SENAI), assim como as escolas de aprendizes artífices em escolas técnicas federais.
No conjunto de leis orgânicas, tinham como objetivo do
ensino secundário e normal formar a elite do país, já no
ensino técnico existia como função oferecer estudos para
os filhos dos empregados e aos “menos afortunados”, como
consta no parecer.
A educação profissional fazia parte do ministério da
agricultura, indústria e comercio, só depois, a partir da
década de 30 que ele foi transferido pra ministério da educação e da saúde
Na década de 50 foi aceito a equivalência dos estudos
acadêmicos e profissionalizantes. O oferecimento do ensino
profissionalizante ficou a cargo do sistema de ensino
publico estadual também, porem eles não viam necessidade
de oferecer a qualidade compatível com as exigências do
desenvolvimento do país
Só quando a LDB expõe que “a educação profissional,
integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” é que ocorre uma
superação no enfoque de assistencialista, economicista e
ao preconceito social.
A melhoria da qualidade da educação profissional pressupõe

uma educação básica de qualidade e constitui condição indispensável para o êxito num mundo pautado pela competição,
inovação tecnológica e crescentes exigências de qualidade,
produtividade e conhecimento.

A partir desse pensamento configurou-se os três níveis
de educação profissional: a básica, o técnico e a superior
tecnológica, visando formar profissionais, qualificar, reprofissionalizar, especializar, aperfeiçoar e a atualização no
conhecimento tecnológico, para o melhor desempenho
profissional no mercado de trabalho.
O nível técnico pode ser feito concomitantemente ao
ensino médio ou não, porém o aluno só recebera o diploma
se apresentar o diploma do ensino médio.
Na resolução CNE/CEB nº 04/1999, Art. 6º
“Entende-se por competência profissional a capacidade de
mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos
e habilidades necessários para o desempenho eficiente e
eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”

Ou seja, a partir do momento em que o aluno não tiver
nenhuma dessas capacidades, ele não poderá receber o
seu diploma e entrar no mercado de trabalho na área relacionada ao curso.
Uma importante bifurcação da educação profissional é
o ensino médio integrado. Ele é responsável pelo oferecimento de cursos técnicos concomitantemente ao estudo
do ensino médio, ou seja, o aluno tem a possibilidade de
sair com dois diplomas, tanto de técnico quanto da educação básica, além de ao mesmo tempo se especializar para
entrar no mercado de trabalho ao fim da escolarização da
educação básica.
O parecer CNE/CEB nº 39/2004 programa que são se
pode mais fazer o curso de educação profissional sem fazer
ou ter feito o ensino médio. A educação profissional e o
ensino médio passam a ser caracterizados como “independência e articulação”.
As duas formas de articulação entre a educação profissional e o ensino médio é:
I. Articuladas: para quem já tenha terminado o ensino fundamental e tem como função o ensino de habilidades profissionais técnicas na mesma instituição de ensino.
II. Concomitante: ter terminado o ensino fundamental ou
estar cursando o ensino médio, porém é realizada duas
matriculas. Quando são em instituições distintas, elas devem
ter os cursos articulados, como se fosse apenas um curso, a
partir do planejamento e desenvolvimento do projeto pedagógico realizado em conjunto com as duas instituições. Passa
a ser oferecido também aos alunos da educação de jovens e
adultos (EJA) do ensino médio.
III. Subsequente: apenas para quem já concluiu o ensino
médio.

A educação profissional não pode de maneira nenhuma
substituir o ensino médio. Quando a educação profissional
estiver sendo realizada concomitantemente com o ensino
médio, o aluno deve se formar nas duas modalidades ao
mesmo tempo, visto que o certificado é apenas um para as
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duas modalidades.
O ensino médio tem como finalidade a formação geral
do educando para o trabalho, na consolidação da educação básica, já a educação profissional tem como objetivo a
preparação para o exercício de profissões técnicas, sendo
assim devem ser consideradas com algo a ser relacionado
com a teoria e a pratica no ensino de cada disciplina, por
isso não deve ser consideradas separadas.
Em termos de educação integral, o ensino médio é parte
fundamental para a vida do aluno quando ele for cursar a
educação profissional.
Com base no parecer CNE/CEB nº 40/2004 as instituições de ensino que oferecem curso técnico de nível médio,
pode avaliar, reconhecer e certificar competências profissionais desenvolvidas anteriormente com relação ao meio
em que o aluno estuda.
No que se refere à resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de
janeiro de 2004 é exposto que o estágio realizado pelo aluno
deve conter uma carga horária mínima de 150 horas. O
mesmo dever ser feito em consonância ao curso e deve
estar vinculado com o que pede no currículo da instituição
de ensino.
A carga horária do estágio do aluno da educação profissional é de no máximo 6 horas diárias, e no máximo 30
horas semanais. Do aluno que faz parte da educação profissional técnica de nível médio deve realizar o estágio de
no máximo 4 horas diárias e 20 horas semanais.
Deve ressaltar também que apara a realização do estágio o aluno deve ter no mínimo 16 anos no dia do inicio
do estágio.
No decreto número 5.154 de 23 de julho de 2004 a educação profissional é qualificada como modelo que visa à
qualificação profissional, formação inicial e continuada; a
educação de nível médio e a de graduação e pós-graduação.
“Parágrafo único. Para a obtenção do diploma de técnico
de nível médio, o aluno deverá concluir seus estudos de
educação profissional técnica de nível médio e de ensino
médio”.
No parágrafo único apresentado pelo decreto, ocorre
uma ambiguidade na forma de compreensão do texto. O
decreto não expõe que o aluno deve concluir os estudos na
educação profissional técnica de nível médio e no ensino
médio concomitantemente, sendo assim, a partir da interpretação o aluno poderá receber o certificado de conclusão
ao final da realização do estudo nas duas instituições concomitantemente ou ao terminar o ensino médio, o aluno
poderá continuar realizando o curso, mesmo sendo em
questão a educação profissional técnica de nível médio,
até a conclusão do mesmo.
Nos deparamos com tipos de eixos da educação profissional tecnológica, o 1º educação profissional tecnológica e
o 2º educação profissional técnica de nível médio. A ambiguidade em questão é que se a minha escola em questão
não tiver convenio e eu cursar por conta própria a educação
profissional tecnológica, automaticamente sou incluído
na educação profissional técnica de nível médio por estar
cursando o ensino médio?
Na resolução CNE/CEB número 1, de 3 de fevereiro de
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2005, a articulação entre a Educação Profissional Técnica de
nível médio e o Ensino Médio passa a ser dada das seguintes formas:
I. Integrada, no mesmo estabelecimento de ensino.
II. Concomitante, no mesmo estabelecimento de ensino ou
em instituições de ensino distintas.
III. Subsequente, oferecida somente a quem já tenha concluído o Ensino Médio.

As nomenclaturas também sofrem mudanças.
I. “Educação Profissional de nível básico” passa a denominar-se “formação inicial e continuada de trabalhadores”;
II. “Educação Profissional de nível técnico” passa a denominar-se “Educação Profissional Técnica de nível médio”;
III. “Educação Profissional de nível tecnológico” passa a
denominar-se “Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-graduação”.

A resolução CNE/CEB nº 2, de 4 de abril de 2005,
implanta que aos alunos da educação especial e da educação
de jovens e adultos (EJA) só poderão fazer o estágio, assim
como os outros, concomitantemente ao curso realizado.
Ou seja, principalmente os alunos da educação de jovens
e adultos, o EJA, que trabalham só poderá realizar o estágio no período de duração do curso. Os estudantes do EJA
são alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho,
porém caso alguns desses alunos que além de estudar em
um período trabalha em outro, não tiver dispensa do trabalho, caso seja em área diferente da do curso realizado,
e não puder faltar às aulas para a realização do mesmo, o
aluno ao final do período curso será expulso da instituição?
Na resolução CNE/CEB nº 4, de 27 de outubro de 2004 é
feita uma implementação na educação profissional e tecnológica de jovens e adultos do nível médio em que deve
se ter no mínimo 1.200 horas de educação geral.
Com base no parecer CNE/CEB nº 11/2008 tem como
objetivo a implementação um catálogo de cursos técnicos
de nível médio.
Será feito um catálogo com os cursos disponíveis na
educação profissional e tecnológica. Os cursos são divididos
em eixos temáticos, são eles: ambiente, saúde e segurança;
apoio educacional; controle e processos industriais; gestão e
negócios; hospitalidade e lazer; informação e comunicação;
infraestrutura; militar; produção alimentícia; produção
cultura e design; produção industrial; recursos naturais;
A partir disso a resolução CNE/CEB nº 3, de 9 de julho
de 2008 expõe que as escolas que manterem o curso técnico de nível médio, que as denominações e os planos dos
cursos sejam coerente com a descrição do catalogo, porém
divergem em no que diz respeito ao plano de curso, devem
em até 60 dias se adequar.

4. CONCLUSÃO
A partir dos estudos, percebe-se que as disposições legais
são desenvolvidas com base nas necessidades organizacionais da sociedade e no que diz respeito à educação, neste
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caso, permeiam as praticas pedagógicas no interior das
instituições de ensino.
No Brasil, os atos normativos e as leis expostas direcionam o trabalho pedagógico-organizacional dos professores/
pesquisadores e gestores da educação profissional técnica
de nível médio, especialmente, no tocante à expedição de
diretrizes gerais a serem observadas no âmbito de diferentes sistemas de ensino (com destaque para o sistema federal
de educação profissional e tecnológica). Considera-se que
as disposições legais são mutáveis comportando embates e
contradições. As fontes documentais viabilizam identificar
avanços, impasses e perspectivas na política educacional
brasileira. Cabe destacar a importância de desenvolvimento
de estudos que identifiquem o ‘estado da arte’ e possibilitem uma visão panorâmica quanto ao cenário do oferecimento do ensino médio integrado, ou seja, da educação
profissional técnica de nível médio, e da atual sistemática
de sua oferta na rede federal de educação profissional e
tecnológica (sistema federal de ensino), com destaque e
foco de análise para a fonte legal/normativa e da pesquisa
documental/e institucional abarcando o período de 1996
a 2015. Neste breve espaço textual optamos pela apresentação da trajetória da legislação complementar (de 1996 a
2015) concernente às diretrizes gerais para organização
curricular do ensino médio integrado.
Nesta perspectiva, vale ressaltar que a legislação complementar de ensino, neste estudo, versa sobre a produção
normativa do Conselho Nacional de Educação, em especial, da análise dos Pareceres e Resoluções expedidos via
Câmara da Educação Básica e Educação Superior. Tais
produções são muito importante para o desenho das políticas curriculares da educação profissional técnica de nível
médio. Como contributos este estudo permitirá identificar
a trajetória histórico-normativa da oferta do ensino médio
integrado (educação profissional técnica de nível médio)
na rede federal de ensino mediante análise do arcabouço
legal-normativo focalizando as políticas curriculares articuladas às políticas institucionais do sistema federal de
ensino, especificamente, da rede federal de educação profissional e tecnológica.
O acesso, leitura e interpretação das fontes de base
documental considerando os avanços recentes ainda
figuram como desafios postos aos estudos e pesquisas.
A dificuldade de interpretação, compreensão e transposição/aplicabilidade de uma dada lei e ou ato normativo
à realidade demanda olhar focado, reflexão, exercício de
contextualização.
O desafio está posto quanto à responsabilidade social
da inteligência tal como argumenta Florestan Fernandes:
“A inteligência, se quiser sobreviver, terá que tomar parte
ativa da vida social. E um dos aspectos da vida social ativa
será o de conseguir ela mesma o seu próprio lugar, porque
fora disto não se compreende um funcionamento normal
da inteligência. (FERNANDES, p. 20, 1944)”.
Considera-se que as disposições legais são mutáveis
comportando embates e contradições. As fontes documentais viabilizam identificar avanços, impasses e perspectivas
na política educacional brasileira. O desafio é coletivo a

requerer cada vez mais o valor da democracia e o estudo
sobre os canais e instrumentos de organização da educação
nacional.
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RESUMO – A evasão escolar é um problema recorrente no sistema educacional brasileiro inclusive na educação
superior, sendo amplamente difundida em trabalhos acadêmicos e publicações. A situação é comum e preocupante nos cursos superiores do IF Baiano Campus Guanambi, que oferece, a partir do ano de 2010, quatro
cursos de graduação: Bacharelado em Agronomia, Licenciatura em Química, Tecnologia em Agroindústria e
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, este último iniciado em 2012. No intuito de compreender e comparar
o processo de evasão, nesses cursos, desenvolveu-se este trabalho, por meio da análise dos dados da Secretaria
de Registros Acadêmicos (SRA), com o intuito de levantar o quantitativo de alunos evadidos, a partir do ano
de 2010. Os resultados revelam uma maior taxa de evasão no curso de Licenciatura em Química quando comparado aos demais cursos do Campus. As razões da evasão nos cursos são similares a diversas instituições de
Ensino Superior. Espera-se que este trabalho possa fornecer subsídios para que o Campus Guanambi possa
desenvolver ações mitigadoras do processo de evasão com consequente fortalecimento do Ensino Superior
na instituição.
PALAVRAS-CHAVE: abandono escolar; ensino superior; satisfação profissional.
ABSTRACT – The truancy is a recurring problem in the Brazilian educational system including in higher education, and
widespread in academic work and publications. The situation is common and disturbing the upper courses of the IF Baiano
Campus Guanambi, which offers, from the year 2010, four courses: Bachelor of Agronomy degree in Chemical Technology
in Agribusiness and Systems Analysis and Development, the latter started in 2012. In order to understand and compare
the dropout process in these courses developed this work by analyzing the data from the Department of Academic Records
(SRA) in order to raise the amount of dropout students from 2010. The results show a higher dropout rate in the course of
Chemistry Degree when compared to other courses on campus. The avoidance of the reasons the courses are similar to several institutions of higher education. It is hoped that this work can provide support for the Campus Guanambi can develop
mitigation actions avoidance process with consequent strengthening of higher education in the institution.
KEYWORDS: school leavers; higher education; job satisfaction.

1. INTRODUÇÃO
A educação superior no Brasil apresenta tendência de desenvolvimento positiva, desde o ano de 2003, segundo dados
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP (2013). As estatísticas do censo indicam que, no ano de 2012, o percentual de pessoas frequentando a educação superior representou quase 30% da população brasileira na faixa etária de 18 a 24 anos, sendo que
aproximadamente 15% dos matriculados nas Instituições de
Ensino Superior (IES) estão na idade teoricamente adequada
para cursar esse nível de ensino (INEP, 2013).
Ainda segundo o INEP (2013), no ano em estudo, as IES
no Brasil somavam 2.391 unidades, 2.090 delas, instituições
privadas e 301, públicas. A educação superior no Brasil no
ano supracitado recebeu 7.305.977 matrículas, 2.742.950
ingressantes, o que desvela outra questão a se considerar,

apenas 37% dos matriculados realmente ingressam nos
cursos superiores ensino.
Ainda de acordo com o INEP (2013), o cenário ainda
se constitui mais grave em algumas áreas, por exemplo:
ciências, matemática e computação, as quais realizaram
juntas 441.406 matrículas: um total de 177.066 ingressantes
e somente 55.176 concluintes. Percebe-se, de modo geral,
que o índice de evasão nas IES de todo o Brasil apresenta-se muito elevado e este número acresce, quando se
trata da área de exatas, e a situação não difere no curso de
Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) Campus Guanambi.
Segundo Ferreira (2001), evasão consiste no ato de
evadir; fuga; fugir; evitar; fugir às ocultas; sumir-se, ou
seja, a desistência; ação de abandonar algo. Evasão escolar
refere-se ao ato estudantil de abandonar a escola, desistir
sem dar um parecer para a instituição. Para a Secretaria
de Registros Acadêmicos (SRA) do IF Baiano – Campus
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Guanambi, considera-se evadido o aluno que efetuou matricula e não fez o cancelamento oficial do curso.
De acordo com as reflexões de Barbeti (2007), a culpa
do acentuado índice de evasão escolar recai sempre sobre
causas externas, extraescolares, como do aluno, da família
e da sociedade a qual está inserido. Desse modo, a escola
isenta-se de sua responsabilidade educativa e de transformação social. Faz-se necessário situar a evasão escolar
como um campo complexo que abrange questões pedagógicas, históricas, políticas, econômicas, sociais e psicológicas,
dentre outras.
Nessa ótica, cada pesquisa realizada leva a uma gama de
teorias e particularidades a depender das características e
contextos de cada instituição, a saber: localização, profissionais envolvidos, perfil dos alunos e cursos diferenciados.
Mesmo assim os estudos não são suficientes para tratar a
evasão, de maneira geral e particular, em todas as instituições de Ensino Superior.
Vale ressaltar que, para solucionar um problema, mister se faz embasar-se de teoria e de fonte de dados segura
sobre os envolvidos, neste caso, os alunos, para saber sua
procedência, necessidades, objetivos, ou seja, possuírem o
conhecimento geral do problema e do público afetado por
ele, cabe evitar a formulação de justificativas tendenciosas ou
ações incoerentes com a realidade. Assim, essa pesquisa pretende fornecer informações sobre a evasão escolar nos cursos
superiores do IF Baiano Campus Guanambi, com vistas a
fomentar reflexões que possibilitem minimizar o cenário.
A cidade de Guanambi localiza-se, no Sudoeste Baiano,
sendo considerada um polo regional do comércio com
população estimada em 85.237 habitantes, dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010).
A cidade destaca-se também pela grande quantidade de
instituições de ensino, dentre elas o IF Baiano – Campus
Guanambi, Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Faculdade Guanambi (FG), dentre outras que oferecem
várias oportunidades para a obtenção de um curso superior.
O IF Baiano – Campus Guanambi iniciou suas atividades
no Ensino Superior, em 2010, com os cursos de Licenciatura
em Química, Tecnologia em Agroindústria e Bacharelado
em Agronomia. Em 2012, introduziu o curso Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O público alvo
destes cursos contempla alunos de toda a região e de outros
estados brasileiros.
No ano de 2015, o público do Ensino Superior do IF Baiano
Campus Guanambi compôs de vinte e duas turmas, teoricamente totalizariam 880 alunos, dadas as turmas se iniciarem
com 40 alunos, em média. Todavia, percebe-se um alto índice
de evasão, não sabendo ao certo quais motivos levaram esses
discentes a abandonarem o curso escolhido.
Diante desse problema, surge a seguinte questão: qual
o índice de evasão nos cursos superiores do IF Baiano –
Campus Guanambi? Qual a evolução deste índice nos anos
subsequentes à implantação dos cursos? De posse desses
dados, objetiva-se fazer um comparativo entre os cursos.
Para responder a essa problemática, e admitindo a complexidade da questão, o intuito principal dessa pesquisa pressupõe investigar, segundo diferentes aspectos, as causas da
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evasão escolar na educação superior no IF Baiano – Campus
Guanambi, a partir do ano de 2010, e, ao mesmo tempo,
estabelecer uma comparação da evasão entre os cursos
superiores.
Com auxilio de pesquisas bibliográficas sobre a realidade de outros cursos superiores concernente à evasão,
pretende-se entender a dimensão do problema em nível
nacional, para assim delimitar suas causas e, a partir daí,
comparar se os cursos superiores do IF Baiano – Campus
Guanambi enfrentam os mesmos problemas, ou se as
causas engendram-se diferenciadas por aspectos institucionais, metodológicos, características regionais, como
instituições de Ensino Médio com práticas deficientes,
ou até mesmo ausência de incentivo na permanência do
estudante no Ensino Superior.
Com isso, essa pesquisa partiu do interesse em conhecer
e entender os motivos que levam um discente do Ensino
Superior a evadir, problema evidente na maior parte das
instituições públicas deste segmento. Dessa forma, surge a
relevância na abordagem desse tema quando se percebem
as consequências do problema.
Nessa perspectiva, este trabalho estruturou-se, a partir
da apresentação do problema, seguida pela fundamentação teórica, mediante a qual se caracteriza o Instituto
Federal Baiano Campus Guanambi como instituição de
Ensino Superior e alguns conceitos sobre evasão escolar.
Posteriormente, apresenta-se a metodologia para condução
do trabalho, bem como os resultados alcançados a partir
desta. Por último, seguem as considerações finais.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. O Instituto Federal Baiano e a oferta de ensino
superior
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Baiano (IF Baiano) foi consolidado como Instituição, a
partir da integração das Escolas Agrotécnicas Federais da
Bahia e das Escolas Médias de Agropecuária Regional da
Comissão Executiva para o Plano da Lavoura Cacaueira
(CEPLAC). Os Institutos Federais compõem instituições
de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, conforme destacado em Brasil (2008).
Dessa forma, o ano de 2008 representou mudança circunstancial nos objetivos e finalidades da educação no IF
Baiano e demais Institutos Federais, com consequente
autonomia para a criação e extinção de cursos, tanto na
modalidade técnica de Nível Médio, quanto em Nível
Superior. Com relação ao Ensino Superior, os institutos
federais vieram somar-se às universidades e demais instituições, com um avanço no número de vagas e cursos
ofertados, além da vasta abrangência no território nacional.
O IF Baiano oferece, anualmente, para quem já concluiu
o Ensino Médio, cursos de graduação em: tecnologia, engenharia, bacharelados e licenciaturas; e especialização lato
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sensu. Dentre os campi desse instituto, o Campus Guanambi
é o único a oferecer os três níveis de Ensino Superior, sendo,
Licenciatura: Química, Bacharelado: Engenharia Agronômica
e Tecnólogo: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e
Agroindústria, totalizando quatro cursos superiores.
Visando diagnosticar a evasão nesses cursos superiores,
para o levantamento de dados, realizaram-se pesquisas
documentais, utilizando para tal o sistema de diário eletrônico do IF Baiano – Campus Guanambi para quantificar o número de matrículas e desistências em função do
tempo. Os dados desta etapa foram analisados, tendo em
vista pesquisas realizadas em outras instituições de Ensino
Superior, públicas e privadas, para comparar os índices de
evasão e proferir reflexões a respeito de suas causas.

2.2. Evasão Escolar
O Ensino Superior constitui sinônimo de profissionais
qualificados, capaz de atender às necessidades atuais, de
preparar o indivíduo tanto para o mercado de trabalho
quanto para a vida em sociedade. O aumento do número de
instituições de Ensino Superior no país foi acompanhado
de crescente autonomia.
Segundo Franco (2008), em decorrência dessa autonomia institucional, e do aumento das unidades de ensino, é
fundamental que os profissionais atuantes nessas escolas
superiores estejam também imbuídos do compromisso da
pesquisa, da competência para o ensino e da consciência da
função social da educação superior. Aspectos que pressupõem ampla discussão com os diversos segmentos da academia, e com a implantação de mecanismos de regulação
do desenvolvimento institucional, da produção acadêmica
e dos seus resultados.
Não obstante a tais inter-relações acadêmicas, de acordo
com Brasil, (1997, p.20) A evasão pode ser entendida como
a interrupção de ciclos de estudos. No caso da evasão
do curso, o aluno se desliga de diversas maneiras, como
abandono, quando ele deixa de se matricular, desistência,
transferência, mudança de curso e exclusão por norma
institucional. Na evasão da instituição ocorre o desligamento da instituição onde está matriculado e, na evasão
do sistema, o aluno deixa o Ensino Superior definitiva ou
temporariamente.
Nessa ótica, a Secretaria de Registros Acadêmicos (SRA),
do IF Baiano – Campus Guanambi, trata a evasão como
sendo o abandono sem justificativa à instituição, ou seja,
considera evadido todo aluno que efetuou matrícula e
não fez o seu cancelamento oficial do curso, na secretaria.
Sendo assim, não se contabiliza como evadido o discente
que trancou ou cancelou a matrícula.
O problema é que essa saída, seja de qualquer forma que
ocorra, ocasiona problemas acadêmicos, sociais e econômicos. Para Adachi (2009), há dois pilares interdependentes
que explicam a evasão: um deles se refere quando o aluno
não consegue se integrar ao sistema acadêmico e social da
instituição, no outro, o aluno avalia se o retorno aos estudos
naquela área será ou não vantajoso.
Percebe-se que a evasão constitui aspecto comum no

Ensino Superior, no entanto há poucas instituições que
acompanham e orientam seus alunos com o propósito de
combater esse mal. Amaral (1999) destaca que pouco se
explora a evasão do aluno no Ensino Superior, o que compromete a compreensão do fenômeno e suas causas.
Na opinião de Almeida e Veloso (2002), quando o aluno
se insere na Instituição de Ensino Superior (IES), ele depara
com diversas situações que ocorrem no início do ingresso,
na entrada e na saída da instituição. Durante esses períodos, ocorrem sucessos que recompensam esforços desenvolvidos e surgem obstáculos que dificultam sua trajetória;
porém, a não observância desses fatores pode ocasionar a
evasão desse aluno do processo educacional.
O problema assume muitos prejuízos, dentre eles o
econômico, pois para manter uma vaga em qualquer rede
de ensino público, há um custo para a sociedade, custo
esse maior para manter um estudante no Ensino Superior.
Segundo Magalhães et al (2010, p. 657), em pesquisa realizada pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), no
ano de 2004, o curso de Química gerou um gasto total de
R$1.156.884,30 e um custo por aluno/ano de R$ 5.813,49. No
geral, o custo do ensino de graduação da UFV totalizou
R$ 76.434.348,72 e o custo total médio por aluno foi de R$
8.965,91.
Machado, Melo Filho e Pinto (2005, p. 41-43) comentam
que a evasão deve ser contabilizada no item despesas do
Ensino Superior público e não como uma simples indecisão
do estudante ou falta de vocação para determinada profissão.
Por isso, devem ser realizados todos os esforços cabíveis
para reter os estudantes em seus cursos. Uma vaga não utilizada representa uma despesa muito elevada para um país
como o Brasil, com muitas prioridades que, por falta de
recursos, não são atendidas.
Há um grande número de pesquisas sobre evasão, e, em
uma delas, Filho et.al (2007) afirmam que, mundialmente,
a taxa de evasão no primeiro ano de curso traduz maior do
que a dos anos seguintes. Os autores asseguram ainda que,
de modo geral, tanto a instituição quanto o estudante culpam
as questões financeiras por acarretar a desistência destes
discentes. Em contrapartida, estudos de Lima e Machado
(2014); Stoffel e Ziza (2014); Jesus et al, (2013); Silva Filho
et al, (2007); Paz et al (2005) e Santos e Sá (2011) sugerem
outros fatores que levam o educando a abandonar a graduação, como a falta de identificação com o curso, baixa
expectativa em relação à carreira profissional, o tempo para
se inserir no mercado de trabalho, dentre outros que desestimulam o graduando a concluir sua formação acadêmica.

2.3. Resultados e discussões
A tabela 1 apresenta a quantidade real de alunos ingressantes na instituição. Anualmente são selecionados, por
meio do SISU, 40 alunos para cada curso, com exceção
do curso de ADS, no qual são ofertadas 30 vagas. Desse
modo, de 2010 a 2014 teoricamente ingressaram 200 alunos
em cada curso. Entretanto, a realidade se apresenta diferente: muitos alunos desistem, mesmo antes de fazerem a
matrícula, acarretando a disponibilização de novas vagas,
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que nem sempre são preenchidas pela lista do SISU, pelo
esgotamento da lista de inscritos no curso.
Tabela 1 – Alunos ingressantes nos cursos superiores do IF
Baiano – Campus Guanambi (período de 2010-2014)
Curso/ano

Número de alunos ingressantes por turma

Curso/ano

Número de alunos evadidos por turma
2010

2011

2012

2013

2014

Total

Tecnologia em
Agroindústria

12

10

1

7

3

33

Bacharelado em
Agronomia

11

13

8

2

1

35

Analise e
Desenvolvimento
de Sistemas

–

–

11

11

5

27

2010

2011

2012

2013

2014

Total

Licenciatura em
Química

41

45

38

32

35

191

Tecnologia em
Agroindústria

29

35

24

37

39

164

Fonte: Arquivo da SRA/Tabela elaborada pela autora.

Bacharelado em
Agronomia

28

42

31

36

42

179

Análise e
Desenvolvimento
de Sistemas

–

–

31

34

32

87

De acordo com os dados obtidos na SRA, nos anos de
2010, 2011 e 2012, observou-se que a maior parte dos evadidos abandonou o curso, nos primeiros semestres, antes
mesmo de completarem 50% do curso. Conclusão semelhante Stoffel e Ziza (2014) obtiveram, ao compararem os
pedidos de trancamento e o aproveitamento escolar em
18 cursos superiores. Para esses autores, 75,5% dos alunos
abandonaram o curso logo no primeiro ano.
Umas das dificuldades para esse abandono, conforme
Lima e Machado (2014), consiste no alto grau de dificuldade
dos cursos, como o de Licenciatura em Química. Elemento
apontado como uma das causas da evasão discente, principalmente quando se considera a precariedade da formação
prévia, em níveis fundamental e médio dos graduandos.
Esta conclusão se reforça diante da pequena quantidade
de concluintes neste curso, dois alunos na primeira turma
e quatro na segunda, no tempo de 4 anos, período mínimo
de integralização do curso.
Em 1996, de acordo com o estudo divulgado pelo
Ministério da Educação, já se notara o elevado índice
de evasão das licenciaturas em comparação às demais
graduações. Lima e Machado (2014), ao analisarem esse
documento, reforçam tal conclusão e ainda afirmam que
a Licenciatura em Química, no período averiguado pela
comissão, obteve a maior taxa de evasão, 75%. As autoras estudaram a evasão nos cursos de licenciatura na
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), nos anos
de 2010 e 2011, cujos valores condizem com a realidade
nacional e apresentam-se preocupantes, no caso do curso
noturno de Química, ora em pauta, com um percentual
de 80% evadidos.
As considerações de Lima e Machado (2014) recomendam reflexões necessárias e urgentes com vistas a minimizar o problema, além de políticas atrativas dos cidadãos
às Instituições de Ensino Superior (IES). Para tanto, cabe
investir em mecanismos de permanência, de controle da
repetência e apoio ao discente, bem como políticas de
valorização do trabalho, da carreira e dos profissionais
da educação básica – esforços que extrapolam os muros
da IES, os quais devem constituir-se políticas públicas de
interesse nacional.

Fonte: Arquivo da SRA/Tabela elaborada pela autora.

Nos dados da tabela 1, observa-se que o número de
ingressantes no curso de Tecnologia em Agroindústria,
em todos os anos, manteve-se inferior ao número de vagas,
tendo ocorrido fato similar nos últimos três anos do curso
de Licenciatura em Química e em três anos (2010, 2012 e
2103) no curso de Bacharelado em Agronomia.
A quantidade de alunos evadidos resultou da subtração
do número de matriculados, no segundo semestre de cada
ano, pelo número de alunos ingressantes, sendo tais valores dispostos nas tabelas 2 e 3. Observa-se que o curso de
Licenciatura em Química seguido pelo de Bacharelado em
Agronomia apresentaram maiores taxa de evasão. Desse
modo, registra-se a redução da evasão ao longo dos anos, um
bom sinal que deverá ser investigado em outros trabalhos.
Tabela 2 – Alunos matriculados nos cursos superiores do IF
Baiano Campus Guanambi, período 2010 – 2014
Curso/ano

Número de alunos matriculados por turma
2010

2011

2012

2013

2014

Total

Licenciatura em
Química

14

16

26

22

29

107

Tecnologia em
Agroindústria

17

25

23

30

36

173

Bacharelado em
Agronomia

17

29

23

34

41

144

Analise e desenvolvimento de
sistemas

–

–

20

23

27

60

Fonte: Arquivo da SRA.

Tabela 3 – Alunos evadidos dos cursos superiores do IF
Baiano Campus Guanambi, período 2010 – 2014
Curso/ano
Licenciatura em
Química
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Número de alunos evadidos por turma
2010

2011

2012

2013

2014

Total

27

29

12

10

6

84

3. CONCLUSÕES
A evasão, além de constituir um problema, traduz um desafio vivenciado por muitas instituições de Ensino Superior,
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que, por vezes, não conhecem as reais causas do problema,
tomando atitudes que não condizem com a realidade.
Partindo disso, essa pesquisa objetivou conhecer a evasão
nos cursos superiores do IF Baiano – Campus Guanambi,
de forma a levantar possíveis causas do abandono escolar.
A análise dos dados evidenciou maior evasão no curso
de Licenciatura em Química, ao compará-lo com os demais
cursos superiores da instituição. Podem-se lançar algumas hipóteses para tal proposição, como o fato de o curso
ser noturno, atraindo um público trabalhador com pouco
tempo para acompanhar a complexidade dos estudos
requeridos. Além disso, as condições de trabalho exaustivas e a desvalorização da carreira do professor poderão
configurar como hipóteses de abandono do curso dessa
Licenciatura.
Diante dessas conjecturas e com base nos estudos dos
autores mencionados, constatam-se inúmeras possíveis
causas da evasão, não existindo um fator específico, mas
um conjunto de situações interdependentes que acarretam
na desistência do aluno. Assim, os estudos sobre a evasão
não devem servir somente para prevenir o problema, mas
também para conhecer as necessidades dos estudantes,
com vistas a lhes assegurar uma qualificação positiva.
Assim, esperam-se que as informações adquiridas sirvam de fundamentação aos trabalhos posteriores que visem
à melhoria nos cursos superiores e, consequentemente,
para a instituição. Nessa ótica, presume-se que essa pesquisa não exprima tão somente a detecção das causas do
problema, mas resulte em ferramenta de direcionamento
para a solução no sentido de contribuir para uma boa formação e permanência dos alunos.

mar. 2016.
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RESUMO – A formação inicial e continuada do professor, atualmente, é um assunto bastante discutido.
Espera-se desse futuro professor uma atividade docente inovadora e criativa, capaz de compreender o universo
do aluno, procurando responder suas indagações e produzir novos saberes, utilizando-se das tecnologias e,
assim, alterando a forma de aprender e ensinar. Esse estudo é de caráter exploratório, do tipo pesquisa de
avaliação e buscou avaliar as contribuições do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores LIFE
IFPI - Campus Teresina Central para o curso de Ciências Biológicas, identificando as relações com os objetivos
do seu projeto institucional. Fizeram-se uso da observação participante e da análise documental na produção
dos dados e na coleta de informações. O LIFE, no Instituto Federal do Piauí, caracteriza-se como um espaço que
proporciona situações de aprendizagem e produção de conhecimentos interdisciplinares, aliados à tecnologia,
nas quais os discentes de Ciências Biológicas desenvolvem a capacidade de repensar sua prática docente e de
promover uma aprendizagem significativa.
PALAVRAS-CHAVE: ensino de ciências e biologia; interdisciplinaridade; formação inicial; formação docente;
integração tecnológica.
ABSTRACT – The initial and continuing teacher education is, currently, a very discussed subject. It is expected that the
future teacher develop an innovative and creative teaching activity, able to understand the universe of students trying to
answer their questions and to produce new knowledge, using technologies and, thus, changing the way of learning and
teaching. This study is exploratory, evaluation research type and aimed to evaluate the contributions of LIFE IFPI - Campus
Teresina Central to the program of Biological Sciences, identifying the relationships with the objectives of its institutional
project. We used participant observation and document analysis in the production of data and information gathering. The
results demonstrate that LIFE is characterized as a space that provides learning situations and production of interdisciplinary knowledge coupled with technology in which the students of Biological Sciences develop the ability to rethink their
teaching practice and to promote meaningful learning.
KEYWORDS: science and biology teaching; interdisciplinarity; initial training; teacher training; technology integration.

1. INTRODUÇÃO
O contexto educacional contemporâneo requer novos educadores capazes de conceber o processo educativo numa
perspectiva de complexidade, tendo em consideração as
transformações culturais decorrentes do desenvolvimento
científico e tecnológico, bem como da ampliação da oferta e
diversidade do público escolar, fatos que implicam no desenvolvimento de um pensar coletivo, numa perspectiva interdisciplinar (BEHRENS, 2005). Carvalho e Perez (2001, p.111)
destacam que o maior obstáculo para o professor adotar uma
atividade docente inovadora e criativa é a falha de conteúdos e
as ideias do senso comum. Alves (2011) julga necessário que o
futuro professor se capacite para prática, sendo capaz de compreender o universo do aluno, para que juntos venham a se
debruçar sobre os desafios do mundo, procurando responder

a eles e, dessa forma, produzir novos saberes.
A formação de professores para a atividade docente destaca-se na atualidade por sua complexidade diante dos
desafios da sociedade. Impõem-se a formação continuada,
a aprendizagem permanente e a incorporação tecnológica
no contexto da formação e do desenvolvimento profissional dos professores. Behrens (2005) afirma que o professor deixa de ser o centro da informação e passa a exercer
a função de indicador de caminhos, atuando para uma
aprendizagem colaborativa, utilizando-se das tecnologias,
e alterando as formas de aprender e ensinar. Para Moran
(2013), as mudanças que estão ocorrendo atualmente na
sociedade, e que são mediadas pela tecnologia, implicam
na reinvenção da educação como um todo e de todas as
formas, as quais perpassam a criação de espaços nas escolas
que favoreçam a criatividade, liberdade e diálogos. Lévy
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(1999) ressalta ainda que não se trata de usar as tecnologias
a qualquer custo, mas de acompanhar de forma consciente
as mudanças que a mesma causa nos sistemas educacionais
tradicionais e, sobretudo, na formação do professor.
Dessa forma, é preciso entender as tecnologias como
um meio de estimular e gerar culturas e interação social,
a partir do qual os futuros educadores serão responsáveis
pela organização deste conhecimento. É necessário que os
mesmos tenham a clareza de que o processo ensino-aprendizagem se encontra em reformulação contínua diante das
transformações sociais e do avanço tecnológico.
No Brasil dos últimos anos, a formação de professores
recebeu investimentos que possibilitaram o fomento tanto
da formação inicial quanto da formação continuada de
professores para a Educação Básica. Neste contexto de
desenvolvimento de políticas públicas para a educação e,
em especial para a formação de docentes, encontra-se a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino
Superior – CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação
que, ao colocar-se a serviço do desenvolvimento dos profissionais da educação básica, cria e desenvolve importantes programas e projetos que visam estimular e promover
os projetos dos cursos de licenciatura nas universidades
e Institutos Federais. Destacam-se alguns programas:
Observatório da Educação, Prodocência, PIBID, PARFOR,
LIFE, dentre outros.
Tais programas e projetos, embora com objetivos distintos, todos contribuem para o desenvolvimento profissional de docentes e instituições formadoras no que tange
à ampliação de oportunidades formativas, à criação de
espaços formativos nas instituições e ao desenvolvimento
de práticas de acompanhamento e gestão de projetos.
O LIFE – Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores - consiste num programa de fomento à criação
de espaço institucional comum às licenciaturas e destinado a promover a interação entre os cursos, incentivar
o desenvolvimento de metodologias para a inovação da
prática pedagógica, promover formação de caráter interdisciplinar, apoiado em uso de Tecnologias da Informação
e Comunicação e articulado aos demais programas institucionais orientados para a formação de professores.
Destacam-se, na proposta de criação dos laboratórios
LIFE, a perspectiva da busca por inovação nas práticas dos
professores, a abordagem interdisciplinar como elemento
organizador da formação docente, bem como a integração
tecnológica no âmbito da formação inicial.
Este estudo é uma investigação das contribuições do
LIFE - Instituto Federal do Piauí/Campus Teresina Central
(CATCE) - para o curso de Ciências Biológicas, identificando as relações com os objetivos do seu projeto institucional LIFE IFPI - 2012, suas possibilidades materiais e os
desafios, no contexto de inovações, como o uso de TIC na
formação de professores e a articulação interdisciplinar
no ensino superior.
A fim de alcançar o objetivo deste trabalho, foi realizado um estudo qualitativo de caráter exploratório para
avaliar a contribuição do Laboratório Interdisciplinar de
Formação de Educadores (LIFE), estabelecido no IFPI
82

- CATCE, para a formação de professores de Ciências e
Biologia. Santos (2009) afirma que a pesquisa exploratória,
no que se refere ao seu objetivo, busca familiaridade com
um assunto pouco conhecido, pouco explorado, como é o
caso das contribuições do LIFE/IFPI/CATCE para o curso
de Ciências Biológicas e para a formação de professores.
O estudo foi realizado no período de outubro de 2015 a
fevereiro de 2016. Neste período, foram realizadas observações e análise de documentos, no uso da pesquisa de
avaliação, que leva em conta a perspectiva do objeto quando
este ocorre em processo e que está em uso no contexto
investigado. Para Moreira e Caleffe (2006), esse tipo de
pesquisa visa, diferentemente de outras formas, que a apresentação dos resultados e a análise das informações estejam
vinculadas intimamente com os propósitos da pesquisa
Dentre as diversas características da pesquisa de avaliação
apresentada por Moreira e Caleffe (2006), consideraram-se
essenciais algumas, nessa abordagem, tais como: 1. A avaliação é parte de assegurar qualidade, pois se busca identificar
limites e possibilidades do objeto investigado; 2. A avaliação
está preocupada com as políticas e com as práticas, de modo
a consolidar-se a formação de professores para os desafios
educacionais da sociedade atual; 3. A avaliação pode ser fundamental no desenvolvimento profissional do professor, já
que a mesma promove a reflexão, neste caso, em relação às
contribuições do laboratório interdisciplinar.
A observação participante possibilitou as pesquisadoras-observadoras se colocarem diante do objeto de estudo,
sendo elas participantes do curso de licenciatura e vivenciando o processo de formação, ao se inserirem na rotina
do LIFE/IFPI/CATCE para perceber suas contribuições na
formação dos professores de Ciências Biológicas. Essa técnica possibilita o conhecimento através da interação entre
o pesquisador e o meio, propiciando uma visão detalhada
da realidade (QUEIROZ et al., 2007).
Para instrumentalizar a análise, foi feito um estudo
baseado na técnica de análise documental, metodologia
esta muito parecida com a pesquisa bibliográfica, porém
com objetivos bem mais específicos. Baseia-se na análise
de conteúdo de diversos formatos de documento ou de
um determinado tipo específico, tais como fichas, mapas,
formulários, cartas, bilhetes, fotografias, entre outros, com
o objetivo de desenvolver respostas quantitativas ou qualitativas acerca de um fenômeno específico (GIL, 2009). As
fontes para este fim têm origem em materiais produzidos
por professores e alunos; projeto institucional, planilhas
de bens e equipamentos, materiais bibliográficos, recursos
diversos de natureza digital, controle de empréstimo de
livros, vídeos e equipamentos; projetos interdisciplinares e
núcleos temáticos; orientação de estudantes, de pesquisas
e de produção de conhecimento.

2. O LIFE COMO POLÍTICA PÚBLICA PARA
A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Por meio do edital nº 035/2012, a Capes lançou o Programa
de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação
de Educadores – LIFE. O edital do LIFE visava selecionar
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propostas que tinham por objetivo a criação de laboratórios
interdisciplinares de formação de educadores ou reestruturação de laboratórios e outros espaços já existentes na
IFES ou em seus Campi. O Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Piauí respondeu ao edital, através da Pró-reitoria de Ensino e foi contemplado com três
laboratórios, os quais foram instalados nos campi Teresina
Central, Picos e Teresina Zona Sul.
De acordo com o projeto de criação do LIFE IFPI (2012),
A educação escolar, comprometida com a sociedade tecnológica atual, demanda educadores competentes para atuarem
no desenvolvimento humano, nos processos técnicos, na
inclusão tecnológica e na promoção da cidadania, integrando
cultura e trabalho, ciência e tecnologia. Para tanto, é necessária a implantação de instrumentos e recursos necessários
para essa integração educação escolar/sociedade tecnológica.

O LIFE, criado e instalado no campus Teresina Central
no ano de 2013, conta com um subprojeto intitulado
Laboratório de Pesquisa e Prática em Docência e com a
participação de professores e estudantes dos cursos de
licenciatura em Ciências Biológicas, Física, Química e
Matemática. Este laboratório visa contribuir para a formação do educador contemporâneo, sensível ao uso de
linguagens e tecnologias, competentes para criar novos
ambientes e situações de aprendizagem (Projeto LIFE
IFPI, 2012). Constitui-se em uma importante conquista
para os cursos de licenciatura do IFPI, pois é um espaço
para o desenvolvimento de pesquisas na área de ensino
de Ciências, envolvendo o uso de tecnologias, bem como
é campo de formação do professor pesquisador.
O Laboratório fica situado no prédio B, vinculado ao
DFPLC, na sala B1-23. Possui uma estrutura com 12 computadores, uma lousa digital, impressora, notebook, um
laboratório móvel para análises de água, um acervo bibliográfico e audiovisual voltado para a formação do professor,
uma docente coordenadora e dois monitores, à disposição
do espaço, no turno manhã e tarde, auxiliando docentes e
discentes que necessitem usar o laboratório.
A estrutura física, material e organizativa do LIFE/IFPI/
CATCE procura assegurar o acesso a diferentes mídias
móveis e fixas, a equipamentos para gravação de imagens,
som, e software (edição de som, imagem, análise de dados
qualitativos). Com acesso à Internet, possibilita que os professores tenham condições de aprimorar o manuseio das
diferentes mídias digitais, que possam desenvolver projetos
de produção e divulgação de materiais didáticos; criar, organizar e atualizar banco de dados contendo objetos de aprendizagem que poderão subsidiar o trabalho dos professores.
Durante o período de observação, ficou evidenciado
que muitos discentes das licenciaturas, principalmente
os de Ciências Biológicas, se fazem presente dentro do
laboratório no seu dia a dia, muitas vezes, pesquisando
algo nas redes sociais ou fazendo seus trabalhos acadêmicos. Foi possível observar ainda que o LIFE/IFPI/CATCE é
uma política de grande importância tanto para os docentes
como para os discentes em suas atividades acadêmicas,
pois o mesmo funciona como um grande aliado em sua

formação, servindo de subsídio para essas atividades educacionais. Observou-se que docentes e discentes fazem
uso da pequena biblioteca e da videoteca do laboratório,
realizando empréstimos de materiais que subsidiam seus
estudos e demais atividades.
No entanto, a prática interdisciplinar envolvendo professores de diferentes áreas, articulados aos projetos de
ensino no LIFE/IFPI/CATCE, ainda é escassa. Verifica-se
que os docentes ainda apresentam resistências a propostas
de organização curricular que demandam novos aprendizados. Destaca-se, na observação, a necessidade de que
professores e alunos assumam o protagonismo e adotem
a criatividade na produção de conhecimento. O LIFE/IFPI/
CATCE é um espaço criado para que possam desenvolver
toda essa criatividade, através do diálogo que é estabelecido
com os seus frequentadores do LIFE no dia a dia.
Os objetivos específicos do LIFE/IFPI/CATCE contemplam a formação inicial e continuada de professores, o
desenvolvimento das habilidades dos alunos, a produção
e divulgação de conhecimentos e produtos e a promoção
da atitude interdisciplinar na abordagem da realidade,
através da educação escolar. Estes podem ser assim descritos: 1. Desenvolver projetos, oficinas pedagógicas e capacitações para acadêmicos das licenciaturas e professores
da Educação Básica; 2. Promover o desenvolvimento da
atitude interdisciplinar na produção de conhecimentos,
fomentando a produção de conhecimentos contextualizados em situações reais e apoiados no uso de computadores;
3. Formar o educador contemporâneo, sensível ao uso de
novas linguagens e tecnologias, competente para criar
novos ambientes e situações de aprendizagem, comprometido com a integração de contextos locais, assegurando
a interação entre os sujeitos e significado para as aprendizagens; 4. Produzir materiais digitais, elaborados com o uso
de mídias disponíveis na internet e softwares utilitários e
aplicativos, inovando na composição didática; 5. Organizar
acervos e banco de dados digitais para apoiar a formação
de educadores da área de Ciências Naturais, Matemática
e Suas Tecnologias, a partir de experiências desenvolvidas
no Laboratório Interdisciplinar e na Iniciação à Docência.
E promover a socialização e a publicação do conhecimento
científico-pedagógico elaborado.

3. O LIFE NO CURSO DE LICENCIATURA
EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
No contexto dos cursos de licenciatura, a disciplina Núcleos
temáticos I e II foi articulada ao LIFE, nos anos letivos de 2012
a 2015, proporcionando a realização de produtos diversos
como blogs, páginas em redes sociais e reportagens, conforme
mostram as figuras 1A e 1B nas quais estudantes apresentam
seus projetos de aprendizagem com uso de recursos do LIFE,
destacando o uso de mapas conceituais, projeção de slides
e vídeos acerca dos temas ‘nutrição de adolescentes’ e “leischimaniose”, com abordagem transversal e interdisciplinar
de questões científico-tecnológicas, socioambientais e econômico-políticas dos estudantes de Biologia, abordadas a
partir de projetos de aprendizagem baseados em problemas.

Políticas Públicas Educacionais
ISSN: 2525-9571

83

RODRIGUES, F. L. V. e SILVA, A. R.

Figura 1
a) Apresentação de projeto interdisciplinar “Nutrição de
adolescentes”

b) Apresentação de projeto interdisciplinar “Leishmaniose”

Esse aspecto é apontado nos estudos de Caramello e
Strieder (2011, p, 600) como importante, pois o “estabelecimento de vínculos com a realidade dos alunos refere-se
à necessidade de trazer para a escola problemas sócios
ambientais que tenha o significado para a comunidade
local e que [...] interfere nas questões globais”. Nesse sentido, os temas escolhidos para construção dos blogs foram:
(2012 – medicamentos e dengue, 2013 – água, 2014 - drogas,
2015 – celular no ensino de Biologia); esses temas propiciam
aos alunos um contato mais dinâmico e abrangente na
sua formação, de modo que o aluno se motive a buscar e
selecionar as fontes de informação voltadas ao ensino e à
pesquisa, estudando-as e recriando-as. A seguir, uma amostra de algumas mídias criadas por estudantes de Biologia
nas disciplinas de Núcleos Temáticos:
https://www.facebook.com/aguasdopiaui?ref=stream
https://www.facebook.com/ifpimed
http://www.facebook.com/pages/
IFPI-LIFE-NT-2012Dengue/439133056166074
https://www.youtube.com/watch?v=lHQQ7tpGteA
https://www.facebook.com/Res%C3%ADduosS%C3%B3lidos-Laboratoriais-RSSS549480325233980/?ref=ts&fref=ts
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4. O LIFE/IFPI/CATCE NA FORMAÇÃO
INICIAL E CONTINUADA DE
PROFESSORES DE BIOLOGIA
O LIFE/IFPI/CATCE contribui de forma significativa no
processo de formação inicial de professores, pois oportuniza importante espaço de discussão e produção de
conhecimento articulado aos diversos programas em
execução nas licenciaturas (Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR,
Programa de Monitorias); visa proporcionar aos futuros
professores de Ciências e Biologia participação em ações,
em experiências curriculares e práticas docente inovadoras,
articuladas com a realidade local das escolas de educação
básica As atividades de estagiários das licenciaturas e dos
bolsistas PIBID e de bolsistas de Iniciação Científica nesse
espaço educativo constitui-se em importante recurso no
desenvolvimento profissional do professor.
Para Imbernón (1994), desenvolvimento profissional
inclui tanto a formação inicial e permanente do professor,
como um processo dinâmico e evolutivo da função docente,
englobando processos que melhoram seu conhecimento
profissional, suas habilidades e atitudes. Almeida (1999)
defende a ideia de que o desenvolvimento profissional permite ao professor redimensionar a sua atuação profissional,
colocando-a como resultante da combinação entre o ensino
realizado pelo professor e sua formação contínua permeada
pelas condições concretas que determinam ambos.
O laboratório possui uma atuação na formação continuada do professor, ofertando minicursos importantes na
área de mídias digitais como: Minicurso – ‘mídias digitais,
comunicação e interdisciplinaridade no ensino’, onde os
professores têm a oportunidade de conhecer as mídias
digitais e aliá-las a sua teoria, como resultados parciais e o
aprendizado de algumas ferramentas computacionais. Para
tanto Gurski et al., (2007, p, 2228) indicam que o “professor precisa ousar, romper barreiras, propor metodologias
inovadoras utilizando se da rede informatizada, disponível
em todo o universo como sua aliada no processo de ensino
aprendizagem”. Portanto, o LIFE/IFPI/CATCE caracteriza-se como um espaço aberto para os desafios da utilização
do meio virtual, dentro da instituição.

4.1. O LIFE/IFPI/CATCE na produção de
conhecimento
O LIFE proporcionou base para estudos e orientação de
8 (oito) trabalhos acadêmicos em Ciências e Biologia. Os
artigos refletiram as perspectivas epistemológicas e metodológicas articuladas ao contexto científico, orientado para a
interdisciplinaridade no currículo da educação básica numa
abordagem de educação científica e tecnológica como instrumentos na formação de professores de Ciências e Biologia:
• Educação Ambiental na Unidade Escolar “Senador Dirceu
Mendes Arcoverde”: Um Estudo Exploratório na Perspectiva
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dos Docentes;
• Orientação Sexual na Perspectiva dos Professores do
Povoado “Centro do Designo”, em Miguel Alves – PI: Desafios
Comunitários e Pedagógicos;
• A Incorporação Tecnológica no Ensino de Ciências e
Biologia: Análise do Projeto Teia da Vida como Material
Didático Digital;
• Livro Didático de Ciências no Ensino Fundamental:
Investigações Contemporâneas;
• Atividades Práticas no Ensino de Ciências: Discussões
Contemporâneas;
• Integração de Conteúdos Regionais no Ensino
Fundamental: Análise Temática da Palmeira de Babaçu na
perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais;
• A Formação Continuada e o Uso da Internet no Ensino de
Biologia; Aulas Práticas no Ensino de Ciências na Unidade
Escolar Antonieta Ribeiro de Moraes.

4.2. O LIFE/IFPI/CATCE e a produção de banco de
materiais digitais
Dentro do laboratório são feitas seleção de material digital:
(sites, blogs, objetos de aprendizagem, sites interdisciplinares), e divulgação de sites, softwares e teste de aplicativos; também foram confeccionados produtos (Objetos
educacionais digitais em flash: Metástase e Célula), todos
contribuindo para a aprendizagem, desenvolvimento
profissional e a formação de professores. Para Andrade
(2011), “tudo depende de como se faz o uso da tecnologia;
nesse contexto, a postura do docente muda, ele precisa
ser instruído a ser mediador dessas novas tecnologias [...].
Em seus estudos, o autor ainda ressalta que “à medida que
o sistema educacional utiliza as tecnologias [...], há uma
diminuição da exclusão digital e a educação ultrapassa as
paredes da sala de aula”.
A utilização das Tecnologias da Informação e
Comunicação – TIC - deve ser entendido pelos docentes
não como uma ameaça a sua forma de ensinar, mas sim,
ressaltam Moura e Brandão (2013), como suporte para a
promoção do aprendizado, considerando que à educação
cabe acompanhar o desenvolvimento tecnológico. As relações estabelecidas entre os sujeitos no ambiente escolar
reforçam a necessidade de formação integral, no que tange
aos saberes inerentes ao processo de ensino e aprendizagem. Ainda considera-se fundamental, nesta formação,
a construção de saberes e práticas que possibilitem ao
licenciando usar o conhecimento construído na tomada
de decisões, tanto de interesse individual quanto coletivo,
seguindo os princípios éticos de responsabilidade e respeito
ao ser humano, perante todas as formas de vida.
A seguir, elencam-se amostras do banco de materiais
didáticos digitais selecionadas pelo LIFE IFPI para apoiar
a formação de professores de Ciências e Biologia.

http://zoomify.lumc.edu/
http://micro.magnet.fsu.edu/
http://www.csun.edu/science/ref/field_trips/museums.
html
http://www2.ib.unicamp.br/lte/bdc_uploads/materiais/
versaoOnline
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/
biology
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html
http://tvescola.mec.gov.br/tve/home
http://escola.britannica.com.br/

4.3. O LIFE/IFPI/CATCE na parceria de eventos
O LIFE vem atuando como grande parceiro de eventos, já que
o mesmo disponibiliza parte de seus equipamentos (lousa
digital, máquina fotográfica, espaço físico, computadores e
impressora) para a realização de eventos importantes dentro
do Instituto Federal do Piauí/Campus Teresina Central, tais
como: PIBID cultural de Biologia, em julho de 2014; Semana
Científica de Biologia, realizado em março de 2013, e a III
Semana de Biologia do IFPI, realizado em novembro de
2014; atuando como sede de minicurso sobre mídias digitais; Seminários de formação docente do IFPI, realizado
em 2014, conforme figura 2. Para Marchiori et al (2006, p.
8), a comunicação científica, em si, representa uma área do
conhecimento de complexidade significativa, no que diz
respeito aos caminhos teóricos, epistemológicos e práticos.
Figura 2
a) Formação continuada de professores que atuam no
PIBID-Biologia

http://www.cellsalive.com/
http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/biologia/
teiadavida
http://www.todabiologia.com/
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b) Atividade de integração IES-Educação Básica no PIBID
Cultural de Biologia

4.4. O LIFE/IFPI/CATCE e os desafios
institucionais
O LIFE/IFPI/CATCE passa por desafios institucionais
que vem à tona, seja o compromisso dos discentes com
diferentes programas institucionais, como iniciação científica e iniciação à docência, seja a carga horária dos professores, acumulada com outras modalidades de ensino.
Esses aspectos fragmentam as condições de trabalho e
retém o tempo dos professores e discentes, fazendo com
que os mesmos não tenham a oportunidade de vivenciar
e aproveitar a estrutura do laboratório interdisciplinar
em suas aulas. Teixeira (2007, p. 72) conclui: o processo
produtivo, e do conhecimento científico, exige uma objetivação institucional, uma desburocratização dos processos
de ensino e de pesquisa, dos padrões de currículos e dos
modelos de departamentalização. A interdisciplinaridade
não pode ser plenamente praticada na sala de aula, nos
laboratórios, sem a flexibilização da estrutura e do funcionamento da universidade.
Neste trabalho, foi evidenciado que o LIFE/IFPI/CATCE
tem como finalidade a formação inicial e continuada dos
professores, oportunizando a estes o contato com um
ensino mais “vivo”, contextualizado, dinâmico e interativo, trazendo contribuições biológicas, físicas e químicas
para formar alunos mais participativos, críticos e criativos,
capazes de visualizarem as relações entre indivíduo, meio
ambiente e saúde, juntamente com as questões científicas
no contexto social.
Este laboratório se configura como um espaço no qual
se pode realizar a integração de todos na construção de
metodologias diferenciadas que despertem o interesse
dos alunos; um espaço que permite centralizar os encontros para refletir sobre melhores formas de ensinar, para
elaborar ideias e discutir as que forem surgindo acerca da
formação do professor e seu trabalho na escola, no qual os
licenciando e os docentes participem de maneira atuante,
sendo um professor-pesquisador.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que as contribuições do LIFE/IFPI/CATCE para
o curso de Ciências Biológicas são significativas, pois este
laboratório representa um lugar que subsidia o aprendizado tecnológico e a interdicisplinaridade, proporcionando situações de aprendizagem, aliadas às tecnologias,
nas quais os discentes, futuros professores de Ciências
Biológicas, possam refletir suas práticas docentes para,
assim, possibilitar uma aprendizagem significativa aos
seus alunos.
Foi possível observar que o LIFE/IFPI/CATCE conseguiu
alcançar todos os objetivos propostos no seu projeto institucional LIFE IFPI 2012, desenvolvendo a realização de
uma tomada de dados para pautar suas ações, no sentido de
proporcionar o atendimento às demandas de formação de
professores, considerando as características da sociedade
contemporânea e as necessidades de uma formação contextualizada e de qualidade dos professores das licenciaturas.
Espera-se que este estudo possa contribuir para processos de avaliação das contribuições dos laboratórios
interdisciplinares para os demais cursos de licenciatura
da instituição, bem como para as demais instituições que
dispõem de laboratórios com o mesmo objetivo.
“O presente trabalho foi realizado com o apoio da
CAPES, entidade do governo brasileiro voltado para a formação de recursos humanos”
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RESUMO – Com a finalidade de discutir as categorias de “gênero” e “preconceito”, o estudo desenvolveu um
processo de coleta de dados em diferentes âmbitos, na análise do documento final da BNCC, dos relatórios e
pareceres críticos do documento preliminar, assim como da narrativa recolhida de entrevistas estruturadas
realizadas junto a profissionais de Educação Física. A partir do desenvolvimento do estudo, pode-se inferir
que o documento apenas apresenta as palavras gênero e preconceito (ou termos correlatos) em seu texto,
como delimitações pontuais, sem comprometimento e contextualização, portanto, não irrompe avanço no
campo de políticas públicas que se comprometa em construir uma base argumentativa à questão da equidade.
PALAVRAS-CHAVE: base nacional comum curricular; gênero; preconceito.
ABSTRACT – In order to discuss the categories of “gender” and “Prejudice”, the study developed a multi-area data gathering process in the analysis of the final document of BNCC, of reports and critical review of the preliminary document,
as well as the narrative collected from structured interviews conducted with Physical Education professionals. From the
development of the study, it can be inferred that the document only lists the words gender and bias (or related terms) in
the text as delimitations without commitment and contextualization, failing to recognize the advances in public policy
committed to building an argumentative based on equity.
KEYWORDS: common national base curriculum; gender; bias.

1. INTRODUÇÃO
A categoria “gênero” pode ser primeiramente concebida por
uma construção social dos sexos, assim como delimitada
por Simone de Beauvoir (1970), definição simples, mas que,
no entanto, expurgou a limitada análise das diferenças
entre homens e mulheres do âmbito restrito da percepção de caracteres e justificativas biológicas. O gênero tem
a sua caracterização no processo relacional criado para
compreendermos como homens e mulheres expressam
seus papéis sociais previamente definidos na sociedade, e
como a estas categorias somam-se outras formas de discriminação (SCOTT, 1995).
Nesse âmbito as políticas públicas de educação têm
demonstrado a preocupação em atender justamente as
demandas criadas para a democracia de direitos como um
interesse universal. Um exemplo deste direcionamento vem
sendo o emprego das Diretrizes Curriculares Nacionais
voltadas diferentemente para as relações étnico-raciais (Lei
n. 11.645 de 10/03/ 2008; Resolução CNE/CP n. 01 de 17 de
junho de 2004), a cultura indígena e políticas ambientais
(Lei n. 9.795 de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de
junho de 2002) e a questão dos direitos humanos (Resolução
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012). Especificamente na questão
de gênero, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s),
até o momento em termos de políticas públicas de educação, tem sido o único documento trabalhado junto a tal
abordagem em suas distintas secções.

A compreensão das relações de gênero, de como elas se
constroem e se estabelecem em nossa sociedade é imprescindível para qualquer proposta de organização curricular. Assim, não há dúvida da relevância de discussões em
torno da incorporação da perspectiva de gênero na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), contudo, vale ainda
indagar sobre o modo como os princípios orientadores,
conteúdos, objetivos, ou seja, como cada componente da
base abordou a questão de gênero em suas reflexões e sobre
suas consequências para o currículo escolar. O referencial de discussão do presente estudo será a BNCC, tendo
como foco as seguintes categorias de análise: o “gênero”
e o “preconceito”. Procuraremos evidenciar que a BNCC,
não destoa da maioria das políticas públicas de educação
pós-1988 que trata a inclusão da perspectiva de gênero e
preconceito de maneira ainda tímida, sem indicar transformações concretas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
O contexto das leis, decretos e planos produzidos no âmbito
da educação pública federal nas décadas de 1980 e 1990 mostram que, no Brasil, “[...] a inclusão de uma perspectiva de
gênero nas políticas públicas de educação é mais recente e
menos institucionalizada do que em outros campos, como,
por exemplo, nas áreas da saúde e do trabalho [...]” (VIANNA;
UNBEHAUM, 2006, p.409). De maneira geral, o conjunto de
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documentos que regulamenta a prática de políticas públicas
de educação apresenta a perspectiva de gênero integrada à
noção geral dos direitos e valores, o que gera uma diluição
da especificidade que tal questão deve receber junto à caracterização que o preconceito apresenta no ambiente escolar.
Com sintonia a esse contexto, identifica-se a ausência de
mudanças palpáveis nos currículos de formação docente e na
prática docente que incorpore uma perspectiva de equidade
de gênero (VIANNA; UNBEHAUM, 2004).
Para Vianna e Unbehaum (2004), a abordagem de gênero
na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases (LDB1996) e no Plano Nacional de Educação pode ser observada através de três características distintas: a linguagem
utilizada; a questão dos direitos, na qual o gênero aparece
subentendido; e a imprecisão, pela qual a referência à dimensão gênero desaparece da discussão geral do documento,
emergindo de maneira esparsa e tímida em alguns tópicos.
No caso da linguagem, foi identificada a nomeação dos indivíduos de ambos os sexos, com ênfase na forma masculina,
fato que para os autores, o modelo linguístico androcêntrico:
“não pode (nem deve) ser aceito como inquestionável ou
como mera questão de norma linguística. Isso porque o uso
do masculino genérico nas premissas que discutem direitos
e organização do sistema educacional brasileiro dá margem
para ocultar as desigualdades de gênero [...]” (p. 90).
A abordagem genérica do gênero na questão de direitos
também gera limitações, isso porque é “[...] preciso ler nas
entrelinhas dessas leis para ver, na defesa dos direitos em
geral, pequenos avanços quanto às questões de gênero [...]”
(p.91). Algumas frases e palavras não construídas de maneira
clara quanto à questão de gênero não oferecem efetividade
nas mudanças, portanto, concebesse que apenas profissionais carimbados nas discussões perante esta categoria
de análise conseguem trazer uma interpretação possível à
proposta de equidade subentendida em palavras como cidadania, direito de todos, etc. No Plano Nacional de Educação,
política pública de educação também analisada no referido
estudo, demonstrou-se a questão de gênero abordada na
apresentação do documento, todavia, desaparecendo do
conteúdo geral desenvolvido, emergindo somente em tópicos esparsos, sem um acompanhamento e contextualização
crítica acerca do assunto. Frente a esse contexto, o presente estudo buscou compreender e discutir a abordagem
de gênero e preconceito na proposta “Base Nacional Comum
Curricular” apresentada à comunidade educacional em sua
estrutura prévia em 2015 e definitiva em 2016.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo analisou o documento final (2ª versão, publicada
em junho de 2016) de elaboração da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) disponibilizado pelo site do Ministério
da Educação, com seus textos introdutórios, princípios
norteadores e divisão de componentes curriculares e
conteúdos em cinco áreas (Área de Linguagens – Língua
Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação
Física; Área de Matemática; Área de Ciências da Natureza
– Ciências, Química, Biologia e Física; Área de Ciências
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Humanas – História, Geografia, Sociologia e Filosofia) e
Área do Ensino Religioso.
Através das contribuições dinamizadas no site do
Ministério da Educação por intermédio de uma consulta
pública realizada a partir da publicação do documento
(1ª. Versão) em 16 de setembro de 2015 e concluída em 15
de março de 2016, pudemos também acompanhar o processo de discussão e conclusão do documento com a análise dos relatórios analíticos das contribuições, pareceres
dos leitores críticos e diretrizes da revisão do documento
preliminar. Logo, o presente estudo analisou todos os 73
pareceres críticos divulgados e os relatórios produzidos,
tendo como alicerce o campo da Educação Física e demais
áreas. O intuito da averiguação ampla da BNCC foi recolher elementos que nos orientasse a argumentar frente à
caracterização da abordagem de gênero e preconceito em
todo o documento, e em outro plano, desenvolver um olhar
particularizado a essas reflexões no campo da Educação
Física, inserida na Área de Linguagens.
Em suas delimitações metodológicas, para complementar a análise específica da Educação Física na BNCC junto às
questões de gênero/preconceito, o estudo também aplicou
entrevistas estruturadas (questionário de perguntas abertas) (RICHARDSON, 2008) em um grupo de profissionais
da Educação e Educação Física. A entrevista foi elaborada
tendo um cabeçalho no qual cada participante do estudo
deveria se definir quanto a sua postura perante à BNCC,
dentro das seguintes possibilidades: parcialmente a favor;
totalmente a favor, parcialmente contra; e totalmente contra. As questões realizadas foram pautadas na exploração do
“olhar crítico” dos entrevistados e entrevistadas com relação
ao contexto exposto pelo documento, primordialmente
indagando-os acerca das questões de gênero e preconceito
na conformação do texto da proposta, e na visualização de
suas repercussões no campo da Educação Física.
Esse instrumento de pesquisa foi encaminhado por
e-mail ou entregue pessoalmente aos participantes da
amostra, tendo adjacente um termo de consentimento
livre e esclarecido, no qual explicitava claramente a confidencialidade de dados pessoais, por outro lado, caso fosse
interesse do próprio(a) entrevistado(a) a divulgação de seu
ponto de vista, o estudo desenvolveria apontamentos de seu
percurso profissional. Foram realizadas seis entrevistas
(três homens e três mulheres), todos profissionais da área
da Educação e/ou Educação Física. A amostra selecionada
foi definida a partir dos seguintes critérios: a) profissionais
da área de Educação e/ou Educação Física com experiência
profissional no campo da Educação; b) profissionais que
se autointitulam conhecedores da proposta da BNCC em
um nível de médio a elevado; c) profissionais que, apesar
de envolvidos com as discussões em torno do documento,
não compuseram diretamente o material (o que poderia
acarretar uma definição prévia do direcionamento a favor
da proposta em suas argumentações).

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
O presente estudo embasou a sua análise de dados no
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método de Análise de Conteúdo, referenciado pelos procedimentos e constatações de Laurence Bardin (1977).
Primeiramente como organização dos materiais, definimos o corpus da análise, ou seja, o conjunto de documentos diretamente envolvido com a temática do estudo que
pudesse atender à representatividade ao que investigamos,
portanto, que oferecesse um embasamento para compreendemos melhor a proposta da BNCC conectada à opinião da
comunidade educacional/acadêmica, por isso a necessidade
em recolher para análise, não apenas as duas versões (preliminar e final) da BNCC, como também todos os pareceres e
relatórios críticos divulgados no site do MEC. As narrativas
recolhidas pelas entrevistas foram organizadas previamente em temas pelas questões estruturadas no roteiro
das entrevistas. A partir dessa primeira subdivisão os dados
passaram por um processo de organização às mensagens,
classificando os elementos em categorias, impondo uma
investigação do que cada mensagem tinha de significados
similares com outras mensagens, formando grupos ou
categorias em comum.
De maneira geral, as narrativas dos/das participantes
do estudo e os apontamentos presentes no pareceres críticos sinalizaram que os argumentos sob a abordagem de
“gênero” e “preconceito” no documento da Base necessitam
maior comprometimento da proposta com a discussão e
intervenção frente a tais categorias, postura que pudesse
repercutir em transformações concretas na mentalidade e
subsídio para construção de práticas pedagógicas combativas à discriminação (sexual, étnica-racial, etc.) no ambiente
escolar. Houve ascensão numérica de citações dos termos
“gênero, preconceito e discriminação” da versão preliminar à final da proposta, no entanto, nada que instigasse a
construção de preceitos à conscientização combativa de
professores e demais atores no ambiente escolar. Mesmo
a BNCC definida como norteadora de políticas públicas e
definições curriculares não deve ser eximida em sua responsabilidade em repercutir transformações no final da
cadeia, ou seja, no contexto das intervenções pedagógicas
do cotidiano da escola.
Como primeiro tópico dos princípios norteadores, a
Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 1ª. Versão/2015)
expõe as questões de gênero e do preconceito como elementos que garantam o “direito à educação”. Na versão final
da BNCC (2016), em seus capítulos iniciais ainda no plano
de princípios, o documento continua a abordagem dos
termos gênero e preconceito como direito à aprendizagem,
direito à educação, etc., remetendo-se de maneira pontual,
lembrando aos leitores que o atual documento segue os
parâmetros da LDB (1996) e perspectivas abordadas nas
diretrizes curriculares do Conselho Nacional de Educação.
As duas versões da Base não apresentam discurso, conceituação e teorização que diferenciem os conceitos de
gênero, preconceito e discriminação, ou mesmo, estereótipo, contexto que em caso contrário, possibilitaria um
arcabouço teórico de sustentação para as delimitações
estruturadas pela BNCC, sobretudo, porque a evidência criteriosa dessas diferenças epistemológicas repercutiria em
aprofundamento teórico-crítico e impulsão para pensá-las

na prática. A ausência de um cuidado perante a utilização desses elementos sinaliza a superficialidade e falta de
comprometimento com o contexto educacional advindo
desses termos empregados na realidade educacional. Há
a necessidade pungente de abarcarmos os campos teórico,
pedagógico e político em unicidade, para defendermos uma
postura crítica de qualquer política pública de educação
que busque trabalhar as questões de gênero e preconceito.
O entrevistado n.01 (homem) coloca-se a favor da criação
da base como parâmetro para o trabalho curricular nas
escolas, e acredita que a adequação da Educação Física
no campo das Linguagens não trouxe repercussões, pois
demonstrou-se combinante com o enquadramento realizado já nos Parâmetros Curriculares Nacionais. O referido professor, também experiente em ações voltadas ao
Paraolimpismo junto ao Ministério do Esporte, ressalta
frases que poderiam resumir o seu ponto de vista geral:
“Eu tenho que falar todos os dias sobre isso (preconceito),
se eu deixar de falar eles vencem” e “não devemos tratar os
desiguais como iguais”. Para o educador, o texto da BNCC
não contempla diretamente as questões do preconceito,
não traz o “como trabalhar” e seus fundamentos, e que
está omissão prejudica o destaque de fatores que devem
ser abordados pelos professores em seu trabalho diário nas
escolas. Não deixando também de ressaltar que mesmo no
caso do preconceito voltado a pessoas com necessidades
especiais, com a presença de um subtítulo direcionado
à “Educação especial na Perspectiva Inclusiva e a Base
Nacional Comum Curricular”, faltaram em todo o decorrer do documento (1ª. versão), interlocuções mais claras e
evidentes de qual o contexto de referência de análise.
O entrevistado considera que a BNCC não abarcou as
questões de gênero, no entanto, acredita que o principal
agravante desta falha emerge no caso da sexualidade (principalmente em relação à transexualidade), pois os educadores e, até mesmo a infraestrutura das escolas, não estão
preparados para atender a essas diferenças. No caso das
relações de gênero, afirma que muito tem sido avançado
em tais questões, considerando como exemplo desta evolução, a inserção do futebol feminino nas escolas. Para o
Prof. Renausto, ainda os principais grupos prejudicados
pela supressão da BNCC ao trato das questões do preconceito foram as pessoas com necessidades especiais e grupos
como os transexuais, pois em relação a ambos os casos, as
escolas não possuem estruturas físicas, recursos humanos
e experiência/preparo adequados para atendê-los sem desconsiderar as suas particularidades.
Para alguns profissionais, em seus pareceres críticos
despendidos à versão preliminar da Base, as discussões de
gênero e preconceito foram contempladas no documento,
isso porque quando aparece a universalidade do “direito à
educação” em diferentes momentos, já estamos tratando
de questões pertinentes à diferença. A expressão “direito
à educação” evidencia-se em duas perspectivas na BNCC,
à educação em direitos humanos e ao acesso equânime à
educação (direitos à aprendizagem e de desenvolvimento),
todavia essas duas visões não são diferenciadas em nenhum
momento do texto.
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Como parte de um dos temas integradores, em específico o “direitos humanos e cidadania”, no qual o direito
à educação aparece na delimitação de um dos eixos dos
direitos humanos (Resolução nº 1/2012 do CNE), foram
destacadas concepções e práticas educativas fundadas nas
responsabilidades individuais e coletivas. Torna-se importante neste momento e contexto do presente artigo destacar
que a Resolução nº 1/2012 do CNE, estabelece as Diretrizes
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, documento que tem sido primordial para acrescentar gradualmente o vocabulário e estimular práticas/ponderações em
diferentes instituições e níveis de ensino que agreguem
questionamentos voltados ao campo dos direitos humanos.
Em nenhum momento foi confirmado através de reflexões, argumentações, contextualizações qual o progresso da
BNCC perante outros documentos de orientação curricular já trazidos como iniciativa do Ministério da Educação,
como por exemplo, as diretrizes curriculares, sejam elas
voltadas aos direitos humanos, políticas ambientais, relações étnico-raciais, etc. A discussão da Base quanto ao
“direito à educação” aparece “pincelado” no texto através
de breves parágrafos e sem aprofundamento reflexivo,
como também não houve nenhum momento de explanação
das citadas diretrizes em suas interligações diretas com a
BNCC, especificamente dentro de uma visão histórica das
repercussões destas políticas no campo educacional. Para
alguns educadores e gestores em educação acredita-se que
documentos com o intuito da Base não devem abordar esta
caracterização em tais assuntos, mas o presente estudo,
defende o posicionamento de que, mesmo uma base de
orientação curricular como a BNCC deve difundir uma
nova mentalidade que instigue a ações afirmativas voltadas
à discussão de gênero e preconceito na educação.
Para a Profa. Andrea Ewerton (Entrevista 1/mulher), a
BNCC traz elementos que geram um trabalho para amenização do preconceito, mas ainda com uma invisibilidade do
tema, não construindo mudanças concretas no cotidiano
de atuação nas escolas. Da mesma forma, a adequação da
Educação Física na área das Linguagens, está de acordo
com o mérito da aludida área em termos de expressão corporal ou mesmo de sua perspectiva de “cultura corporal”.
Todavia, este enquadramento, também não provoca uma
alteração no senso comum e na aplicação da Educação
Física nas escolas. Todas as reflexões que poderiam combater a visão machista, sexista, racista, de maneira geral
preconceituosa dentro do contexto educacional nas escolas
foram abordadas na BNCC de maneira tímida e ainda na
lógica do senso comum, não semeando uma mudança de
paradigma. Portanto, em relação à Base, textualmente a
entrevistada afirma: “[...] não considero que tenha contemplado um avanço significativo neste sentido [...]”.
No ponto de vista do Prof. Dr. Luiz Alexandre Oxley
da Rocha (2015), a partir de seu parecer crítico à Base,
ressalta que existem dois aspectos centrais que justificam a sua posição como parcialmente a favor da BNCC.
Primeiramente observa uma contrariedade na criação de
uma base única para tratar da diversidade expressa pelas
regionalidades, assim, em sua concepção, um conjunto de
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temas trabalhado em transversalidade poderia incorrer
em maior eficiência no atendimento das necessidades dos
diferentes grupos. Por outro lado, identifica a proposta da
Base, sobretudo, como um documento de delimitação de
conteúdos, omitindo-se à discussão e orientação para as
práticas pedagógicas.
O entrevistado trabalha com a formação de professores
e neste âmbito a base de formação a seus alunos se constitui tendo como referência a realidade da escola, logo, o
estudo de uma proposta como a BNCC é pertinente pois
seus apontamentos interferem/interferirão diretamente
na organização e compreensão dos conhecimentos trabalhados no contexto escolar. A Educação Física como área de
conhecimento no campo das Linguagens responde as suas
relações com a cultura corporal, portanto, historicamente
esta alocação pode ser considerada previsível. No entanto,
a BNCC deveria ter um espaço ou campo Multidisciplinar,
que neste caso a Educação Física seria melhor definida,
podendo expor suas perspectivas tanto no campo de Saúde
quanto de Humanidades, fugindo de uma visão reducionista. O citado professor acredita que a BNCC aborda as
questões de gênero e preconceito, entretanto, ressalta que
tais categorias deveriam ter sido contextualizadas junto
a elementos orientadores das práticas dos profissionais
nas escolas.
Como educador, o Oxley da Rocha (2015) destaca que a
discussão frente às questões de gênero e tde preconceito
são realmente combativas, repercutem em mudanças. Caso
tivessem sido trabalhadas há muito tempo como abordagens constantes em nossas formações, da mesma maneira
que tivemos a aprendizagem das letras e dos números,
provavelmente não teríamos a visão machista e homofóbica
que, muitas vezes, vemos na sociedade. Este profissional
acredita que os termos gênero e raça/etnia, a partir do
momento em que aparecem na BNCC, docentes criativos
e motivados por tais questões podem ser instigados a trabalharem com esses elementos que são fundamentais para
a formação da cidadania.
Neste momento devemos lembrar em qual contexto
temos as questões de gênero e preconceito, ou seja, em
qual linha de abordagem tratamos as políticas criadas com
a finalidade de combaterem às discriminações. As políticas
públicas (sociais) de gênero estão focadas nas transformações, trabalhando com ações afirmativas que possam
não apenas levar a uma discussão aprofundada e incisiva
sobre o julgamento das diferenças, mas que conduzam
a mudanças no status quo. Por conseguinte, a presença
das políticas de gênero, mesmo em seu processo inicial
de conscientização inserindo-se no contexto do qual se
pretende modificar, carece da construção de um campo
de problematização muito mais incisivo e enraizado do
que trouxe a BNCC. Como retrata Crochik (2006) o preconceito apresenta suas raízes muito mais sociais do que
individuais, destarte estamos abordando um fenômeno
que emerge como parte do processo de socialização que
todos nós passamos em nossa constituição como seres
sociais, neste processo formamos nossa identidade (do
indivíduo) junto à identidade social na qual os padrões de
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pensamento são estruturados.
A problematização como ação combativa ao preconceito justifica-se pelo desafio de desconstrução de ideias
pré-concebidas e enrijecidas (estereótipos) que formam
nossa maneira de ver o mundo. A escola é um campo de
construção naturalizado de difusão dessas ideias pré-concebidas, no entanto, o educador precisa acreditar que pode
ser também um locus de transformação de criação de ações
voltadas para uma nova mentalidade. Conforme exposto na
Entrevista (homem) n.02 do presente estudo, o educador
acredita que pelo direcionamento definido no Componente
Curricular de Educação Física há elementos que possam orientar o trabalho dos professores em prol da amenização de
preconceitos: “[...] é preciso deixar claro que as questões
que envolvem preconceito e discriminação não se resolvem
por meio teóricos [...] ter ou não preconceito de qualquer
natureza exige mudanças orgânicas na escola [...]”.
O olhar que temos sob o diferente foi construído longinquamente pelos discursos na sociedade, o que se diga
na família, na escola, na igreja, em quaisquer locais de
propagação de valores sociais. Nesses campos de formação da cidadania constituímos nossos melhores fatores
como seres humanos e também as piores expressões de
preconceito e exclusão de grupos. A BNCC ou qualquer
outro documento que construa uma homogeneidade nos
currículos ou a definição de “conteúdos e enfoques” básicos
ou essenciais não garantirá, por si só um combate e amenização do preconceito. Há a necessidade de transformação
da conduta do(a) professor(a) frente as questões que hoje se
tornaram imprescindíveis para uma educação equânime: o
tratamento frente às questões da sexualidade, do racismo,
do gênero, etc. Para isso não basta aventarmos tais questões dentro do politicamente correto e superficialidade de
ponderação, mas a formação de professores deve ter como
pauta central definir por quais intervenções construiremos
práticas pedagógicas cada vez mais atentas ao preconceito,
mesmo que este esteja implícito deve ser combatido para
que não seja viciosamente enquadrado pela naturalização
da exploração e dos privilégios.
Para o profissional indagado em nossa Entrevista
(homem) n.03, a BNCC é uma orientação curricular importante para o direcionamento de políticas públicas, não é
redentora, ou seja, não resolve os problemas da equidade da
educação pública do Brasil. Na escolha de dois lados possíveis à adequação da Base como progressista ou tradicional/
conservadora, o professor entrevistado acredita que pela
deficiência que o Brasil apresenta na formação educacional
atual, justifica-se a caracterização da BNCC, mesmo tendo
ainda uma visão prescritiva no âmbito de diferentes temas
(inclusive das questões de gênero e preconceito), ela se
demonstra fundamental como um posicionamento curricular apenas inicial e propenso continuamente a mudanças. A
BNCC é principalmente uma orientadora para a adequação
de políticas de condições de oferta da educação básica,
políticas de avaliação, políticas de formação inicial e continuada de professores, etc.
Quanto particularmente às questões de gênero e preconceito, o entrevistado salienta a necessidade de os grupos

progressistas interferirem na estrutura da BNCC e torná-la
progressista, pois certamente outros setores entenderão
que a Base foi muito à frente pela sua falta de posicionamento ideológico, e isso marca um retrocesso de mais de 40
anos, chegando à época do militarismo em nosso país. Há
a indigência de um posicionamento sobre as desigualdades de gênero, das orientações sexuais, “[...] nesse sentido
acho que a base pode avançar mais, mas pode retroceder
também, pois nós temos movimentos muito conservadores
que atacam esta perspectiva e é um documento que ainda
está em disputa, a gente não pode esquecer disto [...]”.
Na Entrevista (mulher) n.02, a participante do estudo
acredita que a Educação Física sendo colocada na área de
Linguagens apenas restringe o seu espaço e atuação, não
sendo possibilitado nenhum avanço a nossa área em específico, enquanto que a sua possível adequação em uma quinta
área, poderia ter representado um estímulo para o seu reconhecimento. A entrevistada ressalta que a BNCC, assim
como os PCN´s, podem definir um caminho para adequação
das intervenções na educação, fazendo com que todos os
profissionais sejam orientados a como trabalhar em cada
série, respeitando a homogeneidade do trabalho e adequação
aos princípios de evolução dos conteúdos. Da versão preliminar para a 2ª. Versão, a participante do estudo afirma com
as questões de gênero foram reforçadas, no entanto, pelo
contexto atual o enfoque do preconceito deve ser contínuo
e crescente em todas as políticas voltadas à educação.
Para outra entrevistada do estudo (Entrevista n.03), a
discussão enfatizada das questões de gênero pode ser prejudicial, isso porque: “[...] quanto mais a gente enfatiza acho
que piora a situação […] como eu lido com essa coisa muito
normalmente, muito tranquilamente, eu não consegui ver
esta questão [...]”. O depoimento da entrevistada demonstra
um despreparo de determinados grupos envolvidos na educação em tratar as questões de gênero e preconceito dentro
de uma teorização e reflexão, e transpor essas discussões
para o seu campo de atuação prática. Ferreira Franklin e
Camargo (2001) ressaltam que o preconceito é veiculado
de uma forma geralmente encoberta pelo juízo de que
vivemos em um paraíso de coexistência e de aceitação das
singularidades, preservando justamente o problema, não
o enfrentando “[...] por criar-se a ideia de ele não existir
[...]” (p.78). A depoente acredita que a uniformidade do
direcionamento proposto na BNCC é importante pois até
então se percebia a disparidade de conteúdos e metodologias na área de Educação Física que prejudicava inclusive
o aluno, pois quando havia uma transferência de regiões,
o aluno tinha dificuldade de acompanhar pelas diferenças
de trabalho de um Estado ao outro.
Perante a discussão trazida até o momento, surgem
algumas questões. Para quem foi pensada a BNCC? Para
um indivíduo chamado “educação ou escola”? Ou para a
orientação de professores ao atendimento das diferenças vivas e dinâmicas de seus alunos? A BNCC consegue
orientar uma postura curricular que atenda à diversidade
presente nas escolas? Para todas as respostas o documento
da base pressupõe a existência de profissionais capacitados
para compreenderem e implantarem práticas pedagógicas
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combativas ao preconceito simplesmente pela citação de
termos como gênero, estigma, preconceito, etc., dentro de
frases como: “[...] desenvolver leitura crítica sobre fenômenos como intolerância, preconceitos, estereótipos e estigmas” (BNCC, 2016, p.167). Não trabalhamos com a mudança
de paradigma, na construção de uma nova mentalidade,
este trabalho pode ser compreendido como gradual, mas
começa na delimitação de políticas de intervenção, na definição de parâmetros que tragam a discussão fundamentada
da diferença visualizada nas teorias da diversidade e na
prática do cotidiano escolar.
Na estrutura sistêmica, a BNCC foi pensada como uma
organizadora do direcionamento e critérios que devem
ser pensados para a construção de políticas e práticas a
ela decorrentes. Para o Ministério da Educação, a BNCC
somente poderá interferir na qualidade da educação básica
através de sua articulação com quatro políticas a ela decorrentes: Política Nacional de Formação de Professores,
Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais,
Política Nacional de Avaliação da Educação Básica e Política
Nacional de Infraestrutura Escolar, a partir deste trabalho
conjugado, acredita-se que haverá a garantia aos estudantes
da educação básica do direito de aprender e de se desenvolver acolhidos em sua diversidade e em uma perspectiva
inclusiva.
A proposta da BNCC, sendo avaliada em uma perspectiva sincrônica, representaria sob a ausência de certos critérios, um passo de evolução em termos de intervenções
na educação básica, mas a partir de uma visão diacrônica
realmente não foi dado nenhum passo à frente em termos
da orientação curricular para abordarmos as questões de
gênero e preconceito, mesmo que a pensemos como um
“cérebro” que terá a sua projeção e complementação pelas
quatro políticas citadas, não se percebe a construção de um
pilar de conscientização dentro do contexto escolar. Isso
porque o texto da Base em sua 2ª. Versão, simplesmente
em discurso está de acordo com o que trata a Constituição
1988, a LDB (1996), os PCN´s e as diretrizes curriculares.
No entanto, não identificamos que o documento trate de
maneira direta e subsidiada do que acontece dentro das
escolas junto à naturalização do preconceito, da impregnação dos mais subjetivos meandros da relação professor-aluno, das mensagens discriminatórias subentendidas
de certos textos e abordagens comuns utilizadas pelos
docentes, do mascaramento da discriminação do próprio
professor e dos colegas de sala. Não há estímulos efetivos
que os levem a repensar suas práticas, utilizando-se de uma
linguagem ao que os professores veem e constroem em seu
dia a dia na atuação pedagógica, por intermédio desta realidade o texto da BNCC poderia desconstruir prerrogativas
e trabalharia no amago da questão: garantir a extensão de
sentidos do “direito da educação”. Este também é um papel
e responsabilidade das políticas de orientação curricular.

4. CONCLUSÕES
O estudo reforça o seu posicionamento no fato de que
sob a perspectiva da equidade, da discussão de gênero e
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preconceito, a Base não representou adequações que pudessem trazer à baila essas questões de maneira efetiva no
campo educacional, seja no direcionamento das políticas
públicas ou no campo pedagógico, da atuação direta dos(as)
educadores(as) nas escolas, mesmo com as alterações apresentadas pela versão final do documento. Há um conjunto
de elementos que, como demonstrado pela crítica exposta
neste texto, que pode ser interpretado como progresso para
diferentes profissionais, até mesmo pelo benefício de um
posicionamento curricular que deva ser concebido como
referência. O estudo reconhece a importância da discussão
aberta, pública trazida pela proposta, ratifica o seu respeito
ao trabalho desenvolvido pelos profissionais compositores
da Base, mas a emergência às questões do preconceito na
educação não foi atendida.
Uma das possíveis limitações encontradas no desenvolvimento do presente estudo pode ser assim definida pela
delimitação da amostra de participantes das entrevistas,
isso porque não trabalhamos com a exclusiva escolha de
profissionais de Educação Física que tivessem as questões
de gênero e preconceito como categorias presentes em
suas linhas de pesquisa e/ou atuação profissional. Essa
conformação metodológica justifica-se não apenas pela
reduzida amostra de profissionais que segue essa abordagem, mas sobretudo, pelo fato de que o estudo abraça como
prerrogativa o fato de que o embasamento para discutir as
questões de gênero/preconceito, assim como quaisquer
outros fatores envolvidos com a discriminação (classe
social, sexualidade, etnia, etc.) sejam elementos básicos
na formação do(a) educador(a), independentemente de
sua área.
Não foi objetivo do estudo discutir comparativamente
as reflexões de homens e mulheres frente às categorias de
gênero e preconceito na BNCC, portanto, apenas controlamos a variável científica (gênero) através do mesmo quantitativo de entrevistados (homens e mulheres) na pesquisa de
campo. O estudo reconhece a importância de subsequentes
estudos que possibilitem prosseguimento e ampliação ao
que neste momento foi levantado em questionamentos e
aporte metodológico, sobretudo, com uma amostra maior
que pudesse também ter como foco o comparativo da percepção de homens e mulheres à proposta da Base. A massa
crítica que se formou em torno da proposta da BNCC neste
período inicial de transposição de sua 1 a 2ª. versão, não deve
ser diluída pelos trâmites legais subsequentes que a encaminharão à aplicação ou adequação curricular nas escolas.
Isso denota que os educadores (e a sociedade de maneira
geral) não podem conceber este documento como fechado,
uma “encomenda pronta e lacrada para entrega nos portões
das escolas”, havendo o imperativo de que este passe por
reformulações em seu conteúdo textual, oportunizando
um repensar do que significa o “direito à educação”, sem
nos bastarmos a falsas igualdades mascaradas pelo senso
comum e discurso pronto. A pretensão deste artigo foi justamente alertar, através da narrativa de vários profissionais
envolvidos na chamada pública de discussão do documento,
de que se demonstra como mandatório e intransponível, a
expressão contundente da responsabilidade da educação
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na amenização das discriminações sob seus diferentes referenciais, gênero, classe social, etnia/raça.
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RESUMO – O artigo trata do estudo que visou identificar como é operacionalizado o Programa Nacional de
Alimentação Escolar na rede pública de ensino do Distrito Federal e quais são os desafios a serem superados.
Para tanto, foram entrevistados gestores, secretária escolar e merendeiras de duas escolas de ensino fundamental da cidade de Taguatinga e feitas observações no depósito de alimentos dessas escolas. Destaca-se que
as políticas públicas voltadas para a alimentação nas escolas é um direito conquistado e executado no Distrito
Federal e consegue chegar à população escolar de modo regular, respeitando todas as exigências contidas
nos dispositivos legais que compõem as leis que regem a educação escolar pública. Os depósitos atendem a
quase todos os critérios de armazenamento indicados pelos documentos governamentais. Como desafio a
ser superado encontramos a falta de liberdade das escolas em elaborar cardápios adequados ao paladar dos
estudantes, bem como às necessidades diferenciadas advindas dos diversos contextos socioeconômicos dos
quais os estudantes são oriundos. É preciso valorizar a qualificação profissional das merendeiras e inserir
culinária alternativa de baixo custo, que visa o aproveitamento de parte dos alimentos geralmente descartados
e com alto valor nutritivo à refeição dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: alimentação; educação; qualidade.
RESUMEN – El artículo se trata del estudio que quiso identificar como es operacionalizado el Programa Nacional de
Alimentação Escolar en la red pública de enseñsa del Distrito Federal y cuales son los retos que hay que superar. Para tanto,
fueron entrevistados gestores, secretaria escolar y cocineras de dos escuelas de enseñanza básica de la ciudad de Taguatinga
y hechas observaciones en el depósito de alimentos de esas escuelas. Se destaca que las políticas públicas centradas para la
alimentación en las escuelas es un derecho conquistado y ejecutado en el Distrito Federal y consigue llegar a la población
escolar de modo regular, respetando todas exigencias contenidas en los dispositivos legales que componen las leyes que regen
la educación escolar pública. Los depósitos cumplen casi todos los criterios de almacenamiento indicados por los documentos
governamentales. Como reto a ser superado encontramos la falta de libertad de las escuelas para preparar menús adequados
al paladar de los estudiantes, bien como a las necesidades diferenciadas derivadas de los distintos contextos socioeconómicos
de los cuales los estudiantes vienen. Es necesario valorar la calificación profesional de las cocineras e insertar la cosina
alternativa de bajo coste, que tiene por objeto la utilización de parte de los alimentos generalmente desechados y con gran
valor nutritivo a la comida de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: alimentación; educación; calidad

1. INTRODUÇÃO
O Direito à alimentação adequada é fruto de fatores históricos
que durante décadas, eram vistos como privilegio de poucos.
Muitas vezes eram rotulados como mazelas que afetavam
apenas as classes menos favorecidas. Com a aculturação de
novos contextos sociais, os Direitos Humanos foram efetivamente constituídos, assegurando que o tema alimentação
fosse tratado como o eixo do desenvolvimento humano.
Na perspectiva de assegurar a efetivação do mínimo
necessário para viver com dignidade e em plena capacidade
para exercer seus direitos, a alimentação começa a ser vista
como entidade funcional capaz de transformar as violações

de décadas em responsabilidades estatais.
Na educação pública, direito garantido a todo cidadão
brasileiro, existem leis que garantem a alimentação, fornecida pelo Estado, e cabe à sociedade garantir que a política
pública voltada a Alimentação Escolar seja efetivamente
cumprida.
Ao perceber a necessidade do oferecimento da merenda
escolar, desde a década de 1940, existe no Brasil a criação
de programas que visam satisfazer essa demanda. A relevância de manter uma alimentação adequada no espaço
de convício educacional implica na formação de hábitos
alimentares saudáveis, que tendem a se manter ao longo
da vida, por fatores externos (convívio familiar) e valores
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culturais e sociais que são implantados no decorrer da vida.
Segundo BOOG (1999), a relevância da implementação
de hábitos saudáveis na primeira fase da infância refletirá
em todo seu histórico de vida alimentar e, indiscutivelmente, mantendo essas práticas no espaço de convívio
que mantem uma finalidade formadora, a importância das
boas práticas serão assumidas como formação educacional.
Deste modo, o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) está entre os maiores e mais antigos programas do mundo, sendo reconhecido por ser de atendimento universal, além da eficácia e gestão que tem como
objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento
psicossocial do aluno em séries escolares, estabelecendo
as diretrizes de alimentação como a universalização do
acesso, iniciativas de promoção da soberania e segurança
alimentar, entre outros.
O tema em análise é visto por diferentes simbologias e
significados quando envolve aculturação, família e acesso,
devendo, portanto, entender a alimentação como componente sociocultural e psicológica.
O PNAE estabelece as diretrizes de alimentação escolar
como a universalização do acesso à alimentação saudável,
iniciativas de promoção da soberania e segurança alimentar, entre outros.

2. O DIREITO A ALIMENTAÇÃO NA
PERSPECTIVA JURÍDICO – SOCIAL
O Direito como elemento de normatização e cumprimento
dos saberes jurídicos, ultrapassam os liames estruturais dos
valores sociais integrados sob uma perspectiva normativa.
O domínio da semântica jurídica permite a modificação
dos significados que uma norma desenvolve nos aspectos
culturais, econômicos ou ideológicos.
A realidade social condiciona as variáveis do jusnaturalismo, impondo os fundamentos da própria natureza
humana que sejam inerentes as suas origens sociais, porém
dependentes da vontade do Estado para existir. O direito
à alimentação sofreu inúmeras resistências no processo
de aceitação de igualdades sociais, principalmente, por
autoridades públicas e pessoas com alto poder aquisitivo.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 pode
ser vista como a concretização de lutas entre classes sociais
como virtude da própria natureza humana.
A perspectiva do Direito Natural é indisponível e universal. Nenhuma circunstância, ou, em qualquer hipótese, será
capaz de privar aos que necessitem dos meios de subsistência para viver. O direito ou acesso a alimentação está intrínseco à dignidade da pessoa. Os tratados internacionais são
instrumentos que condicionam a formação humana, em
seus fatores biológicos, dependentes de uma cultura que
outrora fizeram parte.
A alimentação não deve ser teoricamente classificada
como um objeto de caridade, mas uma possibilidade de
acesso a se alimentar com qualidade. Segundo o Decreto N°
591, de 06 de julho de 1992, que ratifica o Pacto Internacional
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC),
de 19 de dezembro de 1966 que tem como característica o
98

cumprimento das obrigações pelas quais o Estado Brasileiro
é signatário para que atue de forma efetiva em ações que
garantam o mínimo de dignidade ao sujeito da sociedade,
trata do maior desafio em relação ao direito à alimentação,
que é assegurar de forma progressiva o pleno exercício dos
direitos pactuados, adotando medidas protetivas contra
tais descumprimentos.
Sabendo que a norma jurídica é um espaço destinado
a exteriorizar o que pode ou não ser feito dentro de uma
nação, é possível observa-la sobre uma perspectiva da elasticidade. Assim, não havendo um parâmetro de peso e contrapeso, as necessidades básicas e vitais para manter-se em
constante transformação e socialização serão aniquiladas.
Para que uma criança disponha dos mínimos essenciais,
em muitos casos, abre-se o acesso pela exigibilidade ou justiciabilidade. Permite que os direitos à justiça e a igualdade,
sejam aculturados como um conjunto social, garantindo
o bem – estar progressivo e interdependente de qualquer
outro direito que a ela já tenha como garantia.
O governo não pode, em hipótese alguma, usurpar o
direito das pessoas de se alimentarem, pois quando há
intervenção desesperada de ações estatais, como mecanismos de pressão política, estabelecerão bloqueios que
impeçam de serem cumpridas as obrigações mínimas
essenciais, sejam as de melhoria, de forma contínua ou
interdependente.

3. INTERFACE ALIMENTAÇÃO E
QUALIDADE NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM
A alimentação não é caracterizada apenas como um direito
indisponível, mas um elemento que interfere na relação
escola – aluno – aprendizado. Segundo a Constituição
Federal do Brasil de 1988 (CF/88), em seu artigo 208, inciso
VII, a garantia da alimentação, como um elemento intrínseco à educação. Vejamos:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de: (...) VI – atendimento a educando,
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático – escolar, transporte,
alimentação e assistência à saúde.

A partir desta normatização, a Lei n° 11.947, de 16 de
junho de 2009, estabelece diretrizes, dentre elas o PNAE,
a serem alcançados como meta para o desenvolvimento
da formação no âmbito educacional. Sua valoração para
o sistema educacional atende não apenas o desenvolvimento, a aprendizagem, mas contribui para que exista
um rendimento escolar por parte dos alunos. O objetivo do
Programa é atender a educação básica (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens
e adultos).
Para que sejam efetivadas as políticas do Programa,
a Resolução do Conselho Federal de Nutrição (CFN), N°
465/2010, prevê a atuação de nutricionistas no âmbito escolar, tendo como papel zelar pela preservação, nutrição,
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promoção e recuperação da saúde, estabelecendo parâmetros mínimos de referência para o cumprimento e atuação
dos profissionais da área. A perspectiva desse acompanhamento nutricional é garantir que os padrões mínimos para
manter-se saudável, sejam acompanhados pelo estado.
Assim, os nutricionistas planejam, elaboram, acompanham
e avaliam os cardápios das escolas públicas do país.
O PNAE, também denominado merenda escolar, é
financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), visando à suplementação de recursos
financeiros aos estados, Distrito Federal e aos municípios,
com o foco de suprir, parcialmente, as necessidades nutritivas dos alunos.
Iniciado na década de 40, o Programa não obteve êxito
em ser concretizado por falta de recursos financeiros,
entretanto, na década de 50, se estrutura um programa de
merenda escolar no âmbito nacional, sob responsabilidade
pública (Plano Nacional de Alimentação e Nutrição, denominado Conjuntura Alimentar e o Problema da Nutrição
no Brasil).
Subordinado junto ao Ministério da Educação, em 31
de março de 1955, o Decreto n° 37.106, cria a Campanha
de Merenda Escolar (CME), que logo após, foi modificada
para campanha Nacional de Merenda Escolar (CNME)
e posteriormente alterada para Campanha Nacional de
Alimentação Escolar (CNAE), com o objetivo de atender a
todo público-alvo no âmbito nacional.
Hoje, o PNAE é conhecido mundialmente como uma
proposta de programa nacional que obteve sucesso em sua
execução, por ter como exigência e ser uma conquista a presença de nutricionistas como os Responsáveis – Técnicos
pelo Programa que atende a diversidades étnicas e as
necessidades nutricionais para a faixa etária com maior
possibilidade de vulnerabilidade social.
Conforme o Quadro 1, no cardápio mensal em escolas
públicas do Distrito Federal são estabelecidos parâmetros
nutricionais para alcançar de forma efetiva os estudantes com uma alimentação de qualidade e quantidade de
nutrientes necessários para a faixa etária de tais escolas.
Quadro 1 – Cardápios Alimentação – 3ª Distribuição de 2016
– Regional de Ensino de Taguatinga
Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

06/06

07/06

08/06

09/06

10/06

Baião de dois
(arroz, feijão) e Ovos
mexidos com
milho

Pão de
forma com
manteiga
/ Suco de
mamão –
1 pc
(açúcar)

Biscoito
cream cracker / Leite
com achocolatado

Macarronada
Peito de frango em cubo
refogado e
beterraba
cozida

Arroz, carne
de panela (patinho
cubo), couve
refogada

13/06

14/06

15/06

16/06

17/06

Galinhada
(arroz, cenoura
em cubo,
coxa e
sobrecoxa)

Biscoito rosquinha
de coco /
Vitamina de
banana – ½
pc (leite e
acúçar)

Arroz e carne
ao molho
(patinho
cubo).
Salada beterraba crua
ralada

Macarronada Pão careca
com milho e com manpatinho iscas teiga / Suco
de caju
(açúcar)

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

20/06

21/06

22/06

23/06

24/06

Arroz com
milho, carne
de panela (patinho
cubos)

Biscoito
rosquinha
de coco +
tangerina / Suco
de pêssego
(açúcar)

Galinhada
(arroz, coxa
e sobrecoxa) e batatas coradas

Biscoito
cream
cracker /
Vitamina de
banana – ½
pc (leite e
acúçar)

Macarronada
e carne ao
molho com
brócolis
(Patinho
iscas)

27/06

28/06

29/06

30/06

01/07

Sopa (feijão
liquidificado, macarrão,
milho, patinho iscas)

Biscoito
cookie integral + tangerina /
Suco de caju
(açúcar)

Biscoito
rosquinha
de coco /
Iogurte de
morango

Galinhada
(arroz, coxa e
sobrecoxa).
Salada alface
picada

Arroz, carne
cozida (patinho cubos).
Couve
refogada
Sobremesa
banana

As refeições diárias que estão descritas no Quadro 1 são
disponibilizadas nas escolas públicas e não são vistas apenas como lanches servidos nos intervalos entre as aulas. Há
uma concepção de que estes alimentos são a possibilidade
do Estado zelar pelas condições de saúde dos estudantes,
seja pela vulnerabilidade que alguns se encontram ou como
medida de inclusão social.
A educação infantil atende às crianças de 0 a 05 anos
que apresentam por seu estado natural maior vulnerabilidade no contexto sociocultural, uma vez que na escola
se encontram num espaço novo, que para alguns não é o
seu habitual. A fase de transição requer uma habilidade
psicomotora que esteja apta a desenvolver-se, e para isso,
depende principalmente de uma alimentação adequada
à sua idade.
No ensino fundamental e médio, os alunos estão em processo de desenvolvimento das habilidades motoras, social e
emocional. A assiduidade à escola ou interesse do aluno em
participar das atividades estão diretamente relacionados
aos tipos de alimentos que consomem e a frequência com
que esse tipo de alimento é disponibilizado. Assim, não
basta apenas garantir o acesso aos alimentos, se estes não
forem tidos como hábitos diários fora da escola.

4. RESULTADOS DA PESQUISA
A pesquisa teve por objetivo identificar como é operacionalizado o PNAE na rede pública de ensino do Distrito
Federal e quais são os desafios a serem superados. Para
tanto, foram entrevistados 2 gestores, 1 secretária escolar
e 2 merendeiras, em duas escolas de ensino fundamental
da cidade de Taguatinga e feitas observações no depósito
de alimentos dessas escolas.
Segundo FISBERG (2000), quando não há uma cultura
familiar em manter hábitos saudáveis desde a fase inicial
de uma pessoa, costuma-se omitir algumas refeições ao
longo do dia, o que influencia diretamente em seu convívio
social, familiar e principalmente, no rendimento escolar.
Utilizando-se desta reflexão foram elaboradas as questões
sobre o procedimento das escolhas dos alimentos na preparação dos cardápios, a compra dos alimentos, a participação
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dos alunos em relação aos lanches e principalmente, a
quantidade de lanche disponibilizado e sua contribuição
para melhor desempenho dos estudantes no quotidiano.
As entrevistas ocorreram em duas escolas de Taguatinga,
que possuem várias semelhanças e a característica de serem
escolas vizinhas e subsequentes. Recebem os alimentos
fornecidos pela Secretaria de Educação do Distrito federal
nos mesmos dias, devido sua proximidade. Os produtos
perecíveis são entregues uma vez por semana, enquanto
os não-perecíveis variam em um período de 1 a 3 meses.
Esses alimentos passam por um controle de qualidade que
é realizado pela SES, por meio de Termo de Cooperação
Técnica, visando assegurar a qualidade dos produtos oferecidos aos alunos. Após a entrega dos gêneros alimentícios
não-perecíveis, a SES recolhe amostras para submetê-las à
análise laboratorial e emite os laudos contendo resultados
que apontam se o alimento é próprio (laudo favorável) ou
impróprio (laudo condenatório) para o consumo. Se o laudo
for favorável, o alimento é liberado para o consumo. Se não,
é submetido à reanálise, a pedido do fornecedor. O fornecedor poderá requerer a substituição do produto, o qual será
submetido à análise laboratorial e passará pelos procedimentos de praxe. Persistindo o laudo condenatório, a compra é
cancelada, o produto é apreendido pela Vigilância Sanitária
e a SEDF aplica multa à empresa fornecedora. Os alimentos
perecíveis e semiperecíveis são submetidos à análise sensorial a ser realizada como rotina pela instituição educacional
responsável pelo seu recebimento, por se tratar de gênero
alimentício com prazo de validade curto. Pode, também, ser
submetido à análise laboratorial, por amostragem, quando
necessário. (Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de
Alimentação. Resolução – RDC nº 216/2004. Agência Nacional
de Vigilância Sanitária – ANVISA. p. 16).

Nesta etapa encontra-se a dificuldade que os produtores
da agricultura familiar encontram para adequação dos
alimentos em processos rigorosos, que pode ser vista entre
as necessidades encontradas pelos agricultores, descritas
por PAULA et al (2014) para “melhorar os aspectos ligados
à diversificação e às tecnologias apropriadas para a produção de alimentos [...], e, ao mesmo tempo, respeitar a
cultura dos agricultores, atender às exigências sanitárias
e organizar a logística da produção”.
Ainda sobre a entrega dos alimentos, segundo as entrevistadas, o FNDE manda “o grosso”, referindo-se à falta
de temperos para as refeições mais elaboradas, como o
alho, que é comprado pelas próprias escolas. Comentaram
também sobre a inclusão da carne de peixe na alimentação
escolar e das condições de conservação dos alimentos que
atendem todas as exigências do Governo, representados
pelos órgãos que fazem visitas regulares às instituições.
A primeira escola atende, cerca de 350 estudantes entre
4 e 6 anos e conta com uma equipe de 55 funcionários. Já a
segunda escola, atende 610 estudantes, aproximadamente,
de 7 a 12 anos e possui uma equipe com 80 funcionários.
As duas funcionam nos dois turnos e, ainda que não sejam
escolas de atendimento em horário integral, ambas possuem alguns alunos que, por razões diversas, permanecem na escola durante os dois turnos. Para estes, é servido
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almoço, além da refeição habitual de cada turno.
As duas escolas, assim como todas da rede de ensino
recebem os mesmos produtos, em quantidades diferentes,
dependendo da demanda de cada uma. Essa alimentação
é padronizada e formulada por uma equipe multidisciplinar, na qual, percebe-se grande atenção às colocações
dos nutricionistas que a compõe e enviam mensalmente
às escolas, tabelas com as recomendações dos pratos que
deverão servir para os estudantes.
Também são entregues cartilhas com informações diversas sobre todo o processo dos alimentos até chegarem à
escola, técnicas e regras para sua conservação. Nas escolas
visitadas a organização e higiene nos ambientes são, de
acordo com as servidoras, parte da rotina, que podem ser
observados na Figura 1:
Figura 1 – Dispensa da escola

Fonte: Pesquisa de campo.

Pode-se observar que existe ordem e estão cumprindo
a maioria dos requisitos necessários, os alimentos estão
afastados do chão, mas, estão encostados nas paredes e
mesmo estando limpas, considera-se uma situação irregular na escola.
Segundo Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de
Alimentação,
[...] os alimentos devem ser armazenados sobre paletes e/ou
estrados (distância de 30 cm do chão) e/ou prateleiras (distância de 10 cm das paredes), respeitando-se o espaçamento
mínimo necessário para garantir adequada ventilação, limpeza e, quando for o caso, desinfecção do local. (ANVISA.
Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação.
Resolução – RDC nº 216/2004. Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. p. 25).

Além da comida oferecida pelo Governo, alguns pais
enviam lanches individuais para seus filhos. Isso se deve aos
diferentes níveis econômicos, visto que as escolas recebem
não só os alunos daquela comunidade, como os de pais
que habitam diversas regiões administrativas do Distrito
Federal e entorno. Porém, segundo os depoimentos, ainda
que haja essa característica, as entrevistadas afirmam ser
algo positivo e propício para a educação inclusiva, e que
não existe disparidade social entre as crianças e, tampouco,
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questões relacionadas às famílias.
Vale ressaltar que, mesmo que não haja disparidades financeiras entre os estudantes, segundo CINTRA e
FIRBERG (2004), a frequência em consumir produtos sem
algum valor nutricional (ricos em gordura, açúcar e sal)
tende a se estender até idades mais avançadas se não houver alguma interferência direta por meio de informações
sobre seus riscos em longo prazo, devendo ser, também,
papel da escola na formação alimentar do estudante para a
vida, pois durante a entrevista, foi declarada, por uma das
diretoras, a existência de venda de lanches para os alunos
por pessoas externas à escola que fazem uso de avarias
deixadas na grade para realização do comércio. Segundo
a diretora, é uma prática que ocorre há vários anos e não
prejudica as crianças por tratar-se de alimentos naturais
e saudáveis, além de apresentar-se como uma alternativa
benéfica para os estudantes, porém, entre os alimentos considerados saudáveis, também foram vistos, pelos autores
desta pesquisa, alimentos fritos, o que entra em desacordo
com o Decreto n° 36.900, que proíbe a comercialização de
alimentos gordurosos. Essa determinação consta na Lei n°
5.146, de 19 de agosto de 2013, vetando cantinas, comércios
próximos às escolas públicas ou privadas, de comercializar
qualquer alimento que traga malefícios à saúde dos alunos.
Existem algumas características singulares entre as
duas escolas e evidenciam a boa qualidade do serviço que
está sendo oferecido pelo Governo do Distrito Federal para
educação. Percebe-se ainda que estes sejam obtidos quando
se analisa os detalhes contidos no fazer cotidiano dos profissionais envolvidos direta ou indiretamente no processo
de educação escolar.
Trata-se do fator humano que pode ser observado em
gestos simples e que tornam a aplicação de politicas públicas, como as voltadas para a alimentação, eficazes. São
mais difíceis de conseguir, de um ponto de vista sistematizado, visto que são atitudes que não podem ser exigidas,
porém, de um ponto de vista humanista, de acordo com
Montenegro (1999), “o desenvolvimento é sempre um processo que envolve outros sujeitos e elementos culturais,
impulsionados pelos valores”.
Exemplo claro da afirmação de Montenegro, citada
acima, é o fato de, na escola com as crianças de 4 a 6 anos,
as merendeiras terem o cuidado de prepararem todos
os ingredientes de maneira separada, cortarem tudo em
pedaços pequenos e servirem no prato sem misturá-los, ao
perceberem que as crianças comem com mais facilidade
quando nessas condições. Pode-se ver essa atitude como um
modo eficaz de cumprimento das funções de seus cargos,
somado à sensibilidade de tornar esse momento mais prazeroso para a criança e mais fácil para toda a comunidade
escolar, que não terá problema com a rejeição dos pratos,
além de evitar o desperdício da comida e, consequentemente, do dinheiro do contribuinte. Ou seja, uma ação
simples e humana, reflete em diversos setores e também
no psicológico do estudante que não será obrigado a ingerir
uma comida com aparência desagradável.
Mais uma possível avaliação feita nessas escolas é sobre
a eficácia que, nesse contexto, pode analisada não só pelos

números divulgados pelo governo, mas, pela aceitação do
público alvo que, na escola para as crianças de até seis anos,
é restrita às normas que vem pré-estabelecidas e não podem
ser alteradas. Nesse quesito, a autonomia que as escolas
possuem não é suficiente para decidir como utilizará os
alimentos destinados àquela comunidade, tornando-a
eficaz e, ao mesmo tempo, deficiente, ainda que nos anos
iniciais. E tem-se o questionamento em relação aos níveis
nutricionais, ao identificar que a dieta é feita para o coletivo, enquanto sabe-se que existe, principalmente na faixa
etária dos alunos atendidos por essa escola, grande falta
de nutrientes em crianças oriundas de contextos menos
favorecidos.
Outra constatação feita pelas servidoras é a predileção
unânime dos estudantes pela galinhada. É, segundo elas,
o dia em que mais comem, inclusive, os alunos que levam
seu próprio lanche, nessa ocasião, se juntam aos colegas
na hora do recreio para comerem a refeição oferecida pela
escola. Alguns dos alunos chegam a repetir a refeição três
ou quatro vezes.

5. CONCLUSÕES
Percebe-se que as políticas públicas voltadas para a alimentação nas escolas é um direito conquistado e executado no
Distrito Federal e consegue chegar à população escolar de
modo regular, respeitando todas as exigências contidas
nos dispositivos legais que compõem as leis que regem a
educação escolar pública.
Ao levar em consideração todos os pontos aqui abordados, consegue-se obter uma mostra dos desafios que ainda
precisam ser vencidos, como a impossibilidade da escola
em oferecer aos alunos uma alimentação que satisfaça as
necessidades reais daquela comunidade escolar específica.
Levanta-se a questão dos conceitos de educação inclusiva
e a dúvida sobre até que ponto os fatores fisiológicos afetam
o psicoemocional, interferindo na aquisição do conhecimento, além da visão que se tem dos programas sociais
como auxílio para a estruturação familiar e, consequentemente, escolar, visto que alguns deles estão vinculados
à matrícula da criança em alguma escola e sua frequência
assídua para manutenção do pagamento do auxílio.
Questionam-se também os conceitos sobre nutrição
saudável nas escolas e até que ponto isso deixa de ser uma
questão apenas social, quando se tem uma geração de
crianças obesas, ao mesmo tempo em que outras continuam subnutridas. É necessário que se responda também a
autoridade imposta às escolas por nutricionistas e demais
profissionais que nem sempre conseguem atender às reais
demandas e necessidades da população escolar. Deve-se
considerar o fato de que é possível alimentar-se bem de
maneira alternativa. As finalidades dos cursos aos quais
as servidoras da cozinha são convidadas a participarem
e são impedidas de colocarem em prática, em função da
política adotada pela Secretaria de Educação do DF, como
o curso de culinária alternativa de baixo custo. Junto a isso
se retomam as questões ambientais que estão ligadas à utilização pouco proveitosa de alimentos e restrita a modelos
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tradicionais em seu preparo.
Tendo em vista essa realidade e a democratização da
denominada culinária alternativa de baixo custo, que visa
o aproveitamento de parte dos alimentos geralmente descartados e com alto valor nutritivo, de conhecimento das
servidoras que trabalham com as refeições, ao serem indagadas sobre essa possibilidade para tratar das crianças em
vulnerabilidade, lamentaram a estruturação do sistema
atual que proíbe a realização de quaisquer alterações no
cardápio enviado pelos nutricionistas.
Sugere-se ainda que os nutricionistas se reúnam com as
equipes de cada escola e desenvolvam técnicas mais específicas para cada contexto escolar. A participação dos estudantes também deve ser levada em consideração na hora
de se definir um cardápio que será consumido por estes.
Do ponto de vista social, é preciso observar que muitos
estudantes chegam à escola sem tomar café-da-manhã e,
em casos extremos, de a refeição servida na escola ser a
única que aquela criança terá durante todo o dia. Por isso,
é uma sugestão de todas que sejam servidas mais refeições
e que estas sejam mais “reforçadas”, no sentido de atenderem às necessidades reais de determinada camada social.
São necessárias muitas reflexões sobre este tema, e para
tal, recomendam-se novas pesquisas e as estimativas sobre
as possíveis melhorias a serem feitas para tornar a alimentação adequada à realidade dos estudantes.
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RESUMO – O artigo teve como objetivo analisar, a partir dos padrões das políticas públicas educacionais,
o funcionamento da gestão democrática escolar tendo como referência o processo de democratização das
relações da gestão escolar e sua relação com a comunidade (alunos, pais, professores e demais servidores).
Essa análise teve como objeto de pesquisa uma escola de Ensino Fundamental e Médio de Taguatinga. Para
o desenvolvimento do trabalho foi entrevistado o vice-diretor da escola. Por meio da entrevista foi possível
compreender os desafios desse modelo de gestão na escola e o quão importante é a participação da comunidade no processo decisório quanto a questões pedagógicas, educacionais e organizacionais da instituição.
PALAVRAS-CHAVE: educação; gestão democrática; comunidade escolar.
RESUMEN – El artículo tuvo como objetivo una analice critica, a partir de los padrones de las políticas públicas del
funcionamiento de la Gestión Democrática, en su relación con la comunidad (alumnos, padres, profesores e además funcionarios). Esa analice tuvo como objetivo de pesquisa una escuela de Enseñanza Primaria y Media de Taguatinga. Para
el desarrollo del trabajo fue entrevistado el vice-director de la escuela. Por las entrevistas fue posible comprender los desafíos
dese modelo de gestión en la escuela y la importancia de la participación de la comunidad en el proceso determinante cuanto
a la cuestiones pedagógicas, educacionales y organizacionales de la institución.
PALABRAS CLAVE: educación; gestión democrática; comunidad escolar.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho visa analisar, a partir dos padrões das políticas públicas educacionais, o funcionamento da gestão
democrática em uma escola pública do Distrito Federal
tendo como referência o processo de democratização das
relações da gestão escolar e sua relação com a comunidade
(alunos, pais, professores e demais servidores). Para tanto,
foi realizada uma entrevista com o vice-diretor de uma
escola de ensino fundamental e médio de Taguatinga. O
professor, há três anos nesse cargo, nos apresentou a escola
e descreveu as dificuldades de desafios da gestão escolar
democrática na instituição em que atua.
A entrevista mostra que, dentre as dificuldades e desafios apontados está a falta de participação de todos que
deveriam estar envolvidos na gestão para que ela fosse de
fato democrática. Para o vice-diretor, isso é resultado de
uma política governamental implantada, que diz o que
deve ser feito, mas não consultou as partes que devem
participar da proposta, faltando assim, conscientização
de responsabilidades. Professores e alunos não participam e as famílias, que integram a comunidade, estão cada
vez mais distantes, segundo observou o vice-diretor, que
também já foi supervisor pedagógico da escola. Apesar da
escola criar programas para esse envolvimento, não há
uma participação significativa dos seguimentos na instituição, o que compromete a implantação de uma gestão
democrática de fato.

Além disso, aponta o vice-diretor, que fatores externos comprometem a gestão e, de certa forma, prejudicam
a implantação da lei, pois além da falta de envolvimento
dos sujeitos da gestão, a própria conjuntura política do
país, que leva às greves e paralisações, acaba forçando
um atropelamento do calendário escolar, resultando na
impossibilidade da realização de reuniões que haviam sido
programadas para discutir os problemas e as atividades
desenvolvidas pela escola, tornando inviável a participação
da comunidade.
No contexto da escola, como observado, a implantação
da Gestão Democrática constitui-se em um grande desafio diante de complicadores. Para o vice-diretor, a teoria
parece interessante, mas há problemas que precisam ser
resolvidos afim de que se torne prática.

2. DESENVOLVIMENTO
Não podemos falar sobre gestão democrática sem entender
o significado do vocábulo democracia. A palavra vem da
Grécia antiga, onde os cidadãos de uma cidade-estado se
reuniam periodicamente em praça pública (ágora) para
deliberarem sobre o que era melhor para a cidade. A esse
modelo de governo deu-se o nome de democracia (demos –
povo e kratos – poder), onde o poder de governar provinha
do povo. O poder não estava nas mãos de poucos, mas de
todos ou, pelo menos da maioria, opondo-se às formas
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autocráticas de governo, como a monarquia ou a oligarquia.
No Brasil adotamos o modelo de democracia representativa, uma participação coletiva onde a sociedade delega
a alguém o direito de representá-lo e de tomar decisões
que melhor favoreçam os interesses da população. Isso,
entretanto, não exime o povo que delega o poder, que a
ele pertence, de participar nas decisões, e até mesmo de
remover do poder aquele que o representa, se esse não está
atendendo às suas expectativas. Infelizmente, pelo que se
observa o povo não compreende isso, pois, ao delegar seu
direito de governo a um represente, julga que não precisa
ter mais nenhuma participação em qualquer processo, e por
isso se aliena das decisões que terminam sendo tomadas
por poucos e, pior, para esses poucos; o povo castra-se a
si mesmo.
Segundo Manfredine (2008):
O que tem se vivenciado no Brasil é a crise desse modelo.
Os representantes já não representam o povo; este, por sua
vez, já não se interessa pelos assuntos políticos. O número
de partidos cresce, mas as ideologias continuam as mesmas,
e, o poder legislativo ainda não logrou sua independência,
continua a operar com preponderância do executivo (p. 25).

No caso da gestão escolar democrática não é diferente.
Existe um processo de eleição de gestores, porém isso não
exime a comunidade escolar de participar da tomada de
decisões.
A Lei nº 4.751 (BRASIL, 2012) que dispões sobre o
Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de
Ensino Público do Distrito Federal, possui em seus princípios as mesmas questões da lei geral, no que diz respeito à
gestão democrática no DF, a comunidade escolar, assembleia geral escolar. Nela é possível encontrar também, na
Seção II a Conferência Distrital da Educação, que constitui
em um debate de políticas de educação. Assim, é proposta
formas de políticas educacionais de forma articulada na
instituição escolar, bem como promover estrutura e valorização aos docentes.
Também, é previsto em lei o Projeto Político-Pedagógico
(PPP) no contexto da gestão em que se é construído os projetos da escola, planejamento do que se pretende fazer e
realizar. Para Veiga (2002)
O projeto não é algo que é construído e em seguida arquivado
ou encaminhado às autoridades educacionais como prova
do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e
vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos
com o processo educativo da escola. (p. 12/13).

É de extrema importância a construção do PPP com a
participação dos professores, diretores, coordenadores da
escola, pais e alunos para a formação do saber e desenvolvimento da educação de forma eficaz. Além disso, o PPP
precisa ser constantemente avaliado, pois como aponta
Veiga (2002):
A avaliação do projeto político-pedagógico, numa visão crítica, parte da necessidade de se conhecer a realidade escolar, busca explicar e compreender criticamente as causas
104

da existência de problemas, bem como suas relações, suas
mudanças e se esforça para propor ações alternativas (criação
coletiva). Esse caráter criador é conferido pela autocrítica
(VEIGA, 2002. p.11).

Considera-se ainda que o PPP deve ser periodicamente
reformulado de forma a atender as demandas da comunidade escolar e manter-se atualizado em relação a proposta
pedagógica do sistema de ensino ao qual a escola pertence.

3. ANÁLISE DOS DADOS
A pesquisa foi realizada em uma escola pública que oferta
ensino fundamental e médio a comunidade da cidade de
Taguatinga – DF. Essa escola apresenta características descritas nas Tabelas 1, 2 e 3.
Tabela 1 – Características da escola
Matrículas

1273

Matrículas em tempo integral

45

Turmas

40

Turmas multi

–

Turnos de funcionamento

3

Salas de aula

20

Docentes

62

Auxiliares/monitores/tradutores de Libras

3

Total de funcionários

136

Indicador de Nível Socioeconômico – INSE

Grupo 5

Indicador de Complexidade de Gestão

Nível 6

Modalidades/ Etapas oferecidas

→ Anos iniciais do ensino
fundamental
→ Anos finais do ensino
fundamental
→ Ensino médio

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (2013)

A escola recebe mais de mil alunos no período diurno.
Pela manhã estudam os alunos que frequentam o ensino
médio e a tarde os alunos que estão no ensino fundamental. A partir de 2014, o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), optou
em suas avaliações de educação básica contextualizar as
medidas de aprendizado apresentando informações sobre
o nível socioeconômico dos alunos.
Segundo nota técnica Inep que trata do Indicador de
Nível Socioeconômico (Inse), o público atendido pela escola
está categorizado no Grupo 5. Isto quer dizer que os alunos,
de modo geral, indicaram que há em sua casa um quantitativo maior de bens elementares como três quartos e
dois banheiros; bens complementares, como videocassete
ou DVD, máquina de lavar roupas, computador e acesso à
internet; bens suplementares, como freezer, um ou mais
telefones fixos, um carro, além de uma TV por assinatura e
um aspirador de pó; não contratam empregada mensalista
ou diarista; a renda familiar mensal é maior, pois está entre
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cinco e sete salários.
O objetivo do Inse é situar o conjunto de alunos atendidos
por cada escola em um estrato, definido por posses de bens
domésticos, renda e contratações de serviços pela família
dos alunos ou escolaridade dos pais. Isso, também acontece
atualmente no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
O Indicador de Complexidade de Gestão resume em
uma única medida as informações de porte, turnos de
funcionamento, nível de complexidade das etapas e quantidade de etapas ofertadas. A escola apresentada neste
trabalho, está no Nível 6 pois, apresenta porte superior à
500 matrículas, operando em três turnos, com quatro ou
mais etapas, apresentando a Educação de Adultos (EJA)
como etapa mais elevada (considerando a idade dos alunos
atendidos).
Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB)
dos Anos Finais do Ensino Fundamental
Taxa de aprovação
Ano

6º

7º

8º

9º

P

2005

–

–

64,7

67,3

0,66

2007

–

–

67,3

76,3

0,72

2009

–

–

77,3

76,6

0,77

2011

–

–

52,0

78,7

0.63

2013

–

–

74,7

54,0

0,63

Prova Brasil
Matemática

Língua Portuguesa

Proficiência
média

Proficiência
padronizada

Proficiência
média

Proficiência
padronizada

N

257,3

5,2

244,0

4,8

5,02

248,9

5,0

230,0

4,3

4,65

247,7

4,9

235,7

4,5

4,72

235,1

4,5

230,1

4,3

4,42

248,2

4,9

228,5

4,3

4,61

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (2013)

O Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB) foi
calculado em 2013 e os resultados foram medianos, principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental. Na Prova
Brasil, segundo o site do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) a escola não fez a prova
ou não teve os resultados divulgados das séries iniciais.
Realizaram a prova 159 alunos dos 210 matriculados no
ano da prova.
Tabela 3 – Índice de Desenvolvimento da Educação (IDEB)
IDEB
Ano

Meta

2005

Valor
3,3

2007

3,3

3,3

2009

3,5

3,6

2011

3,8

2,8

IDEB
Ano
2013

Meta

Valor

4,2

2,9

Em verde: acima ou igual à meta.
Em vermelho: abaixo da meta.
Fonte: Índice de Desenvolvimento da Educação - IDEB

A Tabela 3 apresenta os resultados da escola no IDEB.
Nela possui a média e os valores de 2005 a 2013. Pode-se
observar o baixo índice de 2011 a 2013. Não foram encontrados dados mais recentes para analisar o desempenho
da escola.
Pode-se concluir dessas três tabelas que a escola possui
uma excelente estrutura, que será mais detalhada a frente
nesse trabalho, possui quadro de professores e muitos alunos, porém não tem bons resultados no que diz respeito
à Prova Brasil, o que reflete no seu IDEB, que até 2013 se
manteve abaixo da média.
A instituição, em sua estrutura física é composta por
uma grande área, bem aproveitada em termos de construção. Ela possui salas grandes e arejadas, uma cantina onde
é distribuída a merenda dos alunos, uma cantina particular,
áreas verdes, biblioteca, pátio coberto e descoberto, auditório, quadra de esportes descoberta. Os espaços são limpos.
Não há não locais próprios para crianças dos anos iniciais
como parque infantil, até mesmo pela idade e atividades
dos alunos, uma quadra de esportes coberta e refeitório.
Os programas suplementares recebidos destinados aos
estudantes da escola estão alinhados à Lei de Diretrizes
Básicas da Educação (LDB) Nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996, art.
4) em que o 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.
Em relação às tecnologias educacionais a instituição
possui equipamentos para realização de atividades audiovisuais como projetor. Porém, os laboratórios de informática
e ciências são pouco equipados e pouco utilizados pelos
professores. Segundo o vice-diretor:
“Todos os professores nas reuniões questionavam a falta de recursos
na escola para trabalharem com os estudantes. Atualmente temos
equipamentos suficientes, mas são poucos usados e quando usados
são apenas para exposição de slides. Uma troca do quadro pela
tecnologia.”

O vice-diretor da escola é o responsável por várias questões administrativas e pedagógicas. Essa é uma função,
como também a de diretor, que requer enfrentar muitos
desafios e o maior deles é equalizar o tempo entre as responsabilidades pedagógicas e as questões burocráticas. Um
aspecto que reforça esse desafio é a falta de um coordenador pedagógico, um supervisor pedagógico e da carência
de professores.
Hora (2011) faz um alerta acerca dessa situação ao afirmar que:
O diretor da escola, antes de ser um educador comprometido
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com a formação do educando, depara com situações em
que se reduz a mero repassador de ordens, burocrata atado
atrás das mesas, assinando papéis de pouco significado para
a educação, “capataz de limpeza e organização” do prédio
escolar, sendo obrigado a cumprir e fazer cumprir programas
educacionais que continuadas vezes não levam em conta o
conhecimento da realidade e as necessidades daquela comunidade escolar (p. 18).

As atividades extracurriculares oferecidas e supervisionadas pela escola são diversificadas: aulas voltadas ao
esporte (futebol, basquete e outros); rádio escolar em que
um aluno se responsabiliza pela programação e orientação
outros estudantes na aprendizagem de como esta funciona.
Outras atividades já foram oferecidas na escola, porém,
segundo o próprio vice-diretor, os alunos não se interessam
e muitos projetos acabam por falta de participação.
Esse desinteresse se reflete na formação do Grêmio estudantil, estabelecido na Lei nº 4.751 (BRASIL, 2012, art. 9º)
sendo um meio de efetivação da gestão democrática por ser
um mecanismo de participação colegiado. O vice-diretor
apontou que o problema é a na falta de hábito e formação
dos alunos essa atividade.
Os estudantes são indivíduos que oferecem a escola
uma reformulação de pensamento e atitudes voltadas para
questões que os aproximem, para que haja diálogo entre as
partes. São seres plurais, com identidade em construção,
por isso é preciso pensar em como trabalhar com essa pluralidade, considerando que vivem em contextos diferentes
e com dificuldades distintas.
Para o vice-diretor o fato de termos uma gestão democrática estabelecida “tem seu lado positivo”. A lei oportuniza
possibilidades de mudanças, mas para isso é necessário
que todos os que estão envolvidos na educação aprendam
a lidar com ela, assumindo o poder como um privilégio
compartilhado por todos, ocupando seus lugares de sujeitos
na gestão da educação.
Além da participação dos professores e dos estudantes,
a família tem um papel crucial nas decisões pedagógicas,
administrativas e financeiras. Isso deve ocorrer por meio
de órgãos colegiados e nas eleições de diretor e vice-diretor
da unidade escola. Porém, essa atividade de representação
da comunidade, por parte dos pais e ou responsáveis não
é significativa.
“A grande questão da gestão democrática é que ela é uma proposta governamental. A questão de conscientizar a família, para
que haja esse envolvimento que é o grande problema. É aquela
história que alguém diz como tem que ser feito, sem consultar as
partes que vão se envolver. Nos últimos anos temos percebido a
redução na participação da comunidade. Seja lá por quais conjunturas econômicas, políticas do país a família está cada vez mais
distante. As alegações dos pais é a de que eles não têm tempo”,
afirma o vice-diretor.t
O Ministério da Educação propõe que seja estabelecido
no calendário escolar um datas referentes a marcações de
reuniões entre a escola e a comunidade, que são convocados para decidir assuntos referentes na escola (“Diretivo
temático”). Na escola pesquisada a última reunião, ano
passado, houve apenas três pais presentes. Percebe-se, a
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partir disso, a falta de participação das famílias, mesmo que
essas discussões tragam temáticas importantes pertinentes
à vida de seus dos filhos, a participação é muito pequena.
A escola deve divulgar de forma transparente as atividades e as decisões tomadas e executadas.
“Os pais a hora que quiserem podem vim à escola saber das
decisões. Que são tomadas e discutidas em forma de assembleias
que seria nossas reuniões de pais. E para que essas reuniões
sejam viáveis, realizamos isso no dia da entrega dos boletins.
Porém, alguns pais só comparecem na hora da entrega e muitos
reclamam que a entrega do boletim ainda não seja via internet”
(Vice-diretor).
Ao visitar o site da escola é possível encontrar dados
referentes ao projeto político pedagógico, as diretrizes curriculares de cada disciplina, nome de todos os professores
e as turmas que atuam, bem como contatos e horários da
escola.
O que se percebe é que a gestão democrática na instituição não é eficaz, no que rege sua proposta de intervenção
e finalidade para tal escola.
“Na prática a escola está funcionando, estamos trabalhando,
realizando os projetos. A gente caminha, mas a construção teórica
ainda estamos formulando” (Vice-diretor).
Infelizmente, se observa por meio do relato do vice-diretor que esse modelo de gestão em que poucos participam
tem se reproduzido na gestão da educação. Os detentores
do poder, alunos, pais e comunidade, e até mesmo professores, delegaram o poder à direção da escola (o poder
executivo) e se distanciaram das decisões importantes que
envolvem o processo educativo.
Não existe participação, a menos que haja algum problema que fira aos interesses particulares de algum dos indivíduos. Segundo um relatório da Consultoria Legislativa da
Câmara dos Deputados do DF, da Consultora Legislativa da
Área XV Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia,
Ana Valeska Amaral GOMES (2015), o papel da escola vai
além das responsabilidades da instituição:
De modo análogo, houve um alargamento das responsabilidades do diretor escolar. Apenas a título de exemplo, esse
profissional, no Brasil de hoje, não raro exerce seu ofício
em um ambiente escolar com níveis crescentes de violência
e pouca disponibilidade de tempo das famílias para fazer
o acompanhamento da vida escolar de suas crianças e jovens.
Em vista disso, a forma como são escolhidos os dirigentes
ganha o centro do debate quando a discussão envolve gestão
democrática e qualidade da educação (p.15).

Segundo o vice-diretor, os professores são sujeitos
importantes nesse processo de mudança de conceitos, tanto
sendo exemplo de participação, como também motivadores
junto aos alunos, algo que, segundo ele, não é a regra na
escola. A atenção do professor muitas vezes está centrada
na transmissão do conteúdo, não se preocupando em ajuda-lo a ser sujeito participativo nas decisões do processo
educativo.
Se não houver uma ruptura com esse sistema onde há
omissão daqueles que detém a possibilidade de fomentar
a mudança, esse modelo será repetido por gerações. Para o
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entrevistado, as universidades tem um papel significativo
nesse processo de democratização das escolas, pois elas
formam os professores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acesso em 4/06/2016.
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. (org) Projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 14ª edição. Papirus,
Campinas/SP. 2002.

O Brasil, em suas instituições, assim como seu programa
educacional, sofre uma crise que precisa ser superada, mas
isso não irá ocorrer se todos os sujeitos envolvidos não assumirem a responsabilidade de participação na resolução dos
problemas. Se permanecer a visão que pertencemos a um
grupo menor, a um partido específico e não a uma coletividade, esse conflito não será superado. Enquanto esse pensamento de que alguns são responsáveis por decidir o que
melhor para o todo (neste caso a direção da escola), sem a
participação de todos, jamais será vivenciado a democracia
em seu real significado; o poder de governar vem do povo.
Essa escola foi o exemplo de que as políticas públicas
não são de fato estudadas, a partir da realidade das escolas
brasileiras, no caso do Distrito Federal, para serem implementadas. Pois depois de instaurar as políticas, não há
supervisão do Estado e a responsabilidade da formação
educacional se recai a poucos.
Se há uma intenção real de se construir algo novo na
educação, todos os sujeitos devem se envolver efetivamente
com propostas e ações. Não se deve pensar em “poder do
povo” como algo místico que emana do povo, pois esse
somente será poder quando participar nas decisões do
cotidiano, nas decisões da gestão, de estar presente, não
somente fiscalizando, mas oferecendo ideias e soluções,
bem como, colhendo os frutos de uma democracia exercida
com consciência.
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RESUMO – O artigo teve como objetivo investigar as condições de infraestrutura de duas escolas públicas
do Distrito Federal situadas no Plano Piloto e Sobradinho. Foram realizadas entrevistas com os gestores e
observação do espaço físico das duas escolas. Concluiu-se que as escolas apresentam uma infraestrutura
básica, porém com vários aspectos que comprometem a qualidade da educação oferecida à comunidade e a
salubridade de professores, alunos e funcionários, tais como falta de quadra de esporte, escassez de gêneros
alimentícios para a merenda, salas de pequenas e superlotadas, falta de laboratórios de informática, laboratório
de ciências obsoleto, dentre outros. Há politicas públicas que asseguram os deveres do governo para com a
escola e sua comunidade, mas a estrutura burocrática complexa para viabilizar essa política deixa transparecer
desinteresse público quanto à oferta de uma educação de qualidade a população que acessa esse serviço que
lhe é de direito.
PALAVRAS-CHAVE: escola pública; infraestrutura; qualidade.
ABSTRACT – The article is that aimed to investigate the infrastructure conditions of two Federal District public schools
located in the Pilot Plan and Sobradinho. Interviews were conducted with managers and note the physical space of the two
schools. It is concluded that the schools offer a basic infrastructure, but with several aspects that compromise the quality
of education offered to the community and the wholesomeness of teachers, students and staff, such as lack of sport court,
shortage of foodstuffs for lunches, small and overcrowded classrooms, computer labs, science lab obsolete, among others.
Therefore, public policies ensure the duties of Government towards the school and its community, but we see a complex
bureaucratic structure that suggests the public disinterest as the provision of a quality education the population that accesses
this service as of right.
KEYWORDS: public school; infrastructure; quality.

1. INTRODUÇÃO
A infraestrutura de uma escola é fator fundamental para
a garantia de um ambiente que propicie boas condições
para a aprendizagem. Esse pensamento há muito vem
sendo discutido, tanto que nas avaliações externas, nos
diversos níveis do ensino, a infraestrutura é um critério
a ser analisado.
Muitas formas podem ser adotadas para avaliar se a
infraestrutura de uma escola é adequada. Neto et all (2013)
apresenta uma escala fundamentada na Teoria de Resposta
ao Item (TRI) e utilizando as variáveis de infraestrutura do
Censo Escolar. Segundo os autores
[...] a escala de infraestrutura desenvolvida no trabalho pode
contribuir para outros estudos que buscam avaliar o efeito
escola e o impacto de fatores contextuais no desempenho
escolar. Essas pesquisas contribuem para esclarecer o processo de produção de desigualdades e demonstram que as
diferenças de desempenho podem ser a reprodução de um
histórico de desigualdades sociais (p.7).

Apesar de se considerar a contribuição da escala

buscou-se nessa pesquisa traçar um caminho de pesquisa
qualitativo optando-se por entrevistar os gestores de duas
escolas públicas do Distrito Federal localizadas em regiões
distintas: Sobradinho e Plano Piloto. Além disso, foram
considerados na análise conceitos relativos às políticas
públicas distributivas, que implicam nas ações cotidianas
que todo e qualquer governo precisa fazer como explicita
Oliveira (2010).
As políticas públicas [...] dizem respeito à oferta de equipamentos e serviços públicos, mas sempre feita de forma
pontual ou setorial, de acordo com a demanda social ou a
pressão dos grupos de interesse. (OLIVEIRA, 2010. p. 3).

Sendo assim, serão analisados problemas que as escolas
buscam melhorar sempre, com ou sem recurso por parte
do governo que, por vezes, tem se mostrado distante e descomprometido com a educação.

2. REVISÃO DE LITERATURA
A politica pública distributiva, de acordo com Oliveira
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(2010), diz respeito à oferta de equipamentos e serviços
públicos, o que tange a infraestrutura escolar e,
[...] num sentido mais prático, quando nos referimos à
política educacional, estamos tratando de ideias e de ações.
E, sobretudo, de ações governamentais, reconhecendo que “a
análise de política pública é, por definição, estudar o governo
em ação” (SOUZA, 2003.).

Vieira (2007) complementa aos afirmar que “as políticas
educacionais, nessa perspectiva, expressam a multiplicidade e a diversidade da política educacional em um dado
momento histórico” (p.56).
Com a reformulação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB)
em 1996 muitas crianças são incluídas nas escolas e o
Estado, como responsável por assisti-las vê seus custos na
área educacional, ampliados. Porém, “este aumento quantitativo em termos de acesso não implicaria em uma melhora
automática na qualidade do sistema” (COSTA, 2011, p. 77).
Considerando ainda o que é projetado na Meta 7 do
Plano Nacional de Educação (PNE), na qual está posto
que “a qualidade da educação vincula-se aos diferentes
espaços, atores e processos formativos, em seus distintos
níveis, etapas e modalidades educativas […]” (BRASIL, p.31,
2014). O espaço físico da escola é fator importante para a
qualidade da educação.
A criança, quando chega na escola, tem que ter equipamentos, conforto do ambiente para se concentrar, se dedicar
aos estudos e ao aprendizado. O professor precisa de equipamento para desenvolver o trabalho dele, assim como a
escola (NETO, 2013.p.1)

Considerando como primeiro o ambiente no qual a
criança convive seja o familiar e a escola é o local onde se
forma para a cidadania é normal que esta se responsabilize por preparar conteúdos e atividades que propiciem
que os jovens cresçam como bons cidadãos, mas às vezes
se esquecem de que a estrutura onde se cresce interfere
tanto quanto o conhecimento. O comportamento que se
cria dentro da escola, da igreja, de casa ou qualquer local
que acolha pessoas ativas na sociedade, é perpassado pela
interferência do local, tendo um efeito grande sobre as
pessoas que ali estão. E uma escola tem poder, pois forma
cidadãos que farão escolhas e julgamentos baseados naquilo
que aprendem e propagam aos outros.
Beltrame (2007) afirma que
[...] o espaço escolar configura-se como elemento fundamental para a formação do ser humano. A busca da harmonia
entre o usuário e o ambiente é uma questão que deve ser
cuidadosamente relacionada, pois deve haver uma interação
entre espaço físico, atividades pedagógicas e comportamento
humano (p.1-2).

Sabendo que o local, seja ele qual for que o individuo
esteja inserido, interfere na criação de personalidade, principalmente crianças que estão em uma fase de aprendizado
e descobertas, a escola se torna um local onde as questões
físicas precisam ser levadas em conta. Um local depredado e
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defasado em suas instalações, passa ao aluno desmotivação
que certamente poderá interferir em sua aprendizagem.
Uma escola que se preocupa com o aluno, busca manter um
ambiente saudável e o mais aconchegante possível, para
assim, manter o nível de aprendizado do aluno.
Além da importância do espaço construído, outro fator que
pode interferir no desenvolvimento didático dos alunos
são as condições ambientais da classe: acústica, temperatura, insolação, ventilação e luminosidade, as quais podem
refletir-se em fatores tão diversos como a sociabilidade dos
usuários, seu desempenho acadêmico e mesmo em sua saúde
(BELTRAME, 2007 p.2).

Há anos a educação pública vem levando recebendo
avaliações que apontam que nas escolas os alunos não
aprendem da forma esperada, o que pode ser justificado
e é apontado como problema real da rede pública de
ensino: a infraestrutura das escolas que, em sua maioria,
são depredadas pelos próprios alunos e comunidade que
a frequenta. A falta de recursos para as escolas foi apontada por um estudo feito pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), em 2011, como problema na aprendizagem dos alunos.
A análise feita a partir do Segundo Estudo Regional
Comparativo e Explicativo (Serce), feito em 2006, mostra
que o desempenho dos alunos que estudam em ambientes
com boa infraestrutura é superior ao dos que estão em escolas piores (BORGES, 2011).

O estudo mostra que além do esforço dos alunos, o local
onde estão também influencia na aprendizagem dos indivíduos, proporcionando assim um desenvolvimento melhor
à vida acadêmica dos mesmos. Isso não exclui a rede particular de ensino do fato de que suas escolas também sofrem
com falta de recursos e equipamentos básicos como uma
sala de ciências e quadras de esporte.
Os dados do Censo Escolar 2011 mostram que a rede privada,
proporcionalmente, está menos equipada com laboratórios de informática e internet, possui tão poucas quadras de
esporte quanto a rede municipal e oferece o mesmo tanto
de bibliotecas e laboratórios de ciências que a rede estadual
(BORGES, 2012. p.1).

O mito da infraestrutura escolar é a que cerca a escola
publica e a coloca como a pior infraestrutura, mas, de
acordo com o Censo Escolar de 2011, a escola privada apresenta deficiências, mesmo que em porcentagem menor
que a rede publica, quando a questão é a realidade com os
equipamentos. Os recursos e salas das redes privadas são
também defasados como na rede publica.
A preocupação com conteúdo e notas que nem sempre
refletem o aprendizado do aluno, e sim um sistema de
ensino bancário (FREIRE, 1996), onde o professor deposita
seu conhecimento e através de uma prova, o aluno deposita
aquilo que lhe foi armazenado, esquecendo – pois não é
algo que lhe interessa – logo após a prova, acaba por ser um
fator que desvia a atenção do local onde aquele aluno esta,
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tendo muitas vezes um desestimulo grande.
Em um país onde cada estado e município ficam responsáveis pela educação básica da sua região a comunicação e
o cuidado com o local onde estudarão indivíduos em preparação para uma sociedade fica fragilizado. As desigualdades
das regiões brasileiras influenciam nas prioridades dos
governos, o que não equaliza as escolas e aprendizados
por todo país.
Preocupar-se com o ambiente escolar é um sinal de
humanização, onde o ser, que tem alma, corpo e mente
integrados, está acima do cidadão que dará um retorno
financeiro a sociedade ao longo dos anos. Tratar pessoas,
independente de idade, como seres sociais que necessitam de carinho e respeito, é o primeiro passo para uma
educação integral.

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS
DADOS
Foi elaborado um questionário com questões abertas para
se obter com maior expressividade todas as informações
apresentadas ao longo deste artigo. As perguntas foram
previamente preparadas, mas ao longo da conversa com os
gestores de cada escola e de acordo com as respostas que
se eram obtidas, ficava claro se era preciso fazer mais perguntas sobre o assunto para que o mesmo fosse elucidado.
Em ambas as escolas os entrevistados responderam
abertamente as perguntas, sem nenhuma relutância ou
mostrando desinteresse pela proposta, o que mostra um
comprometimento com a comunidade e vontade de colaborar com o trabalho executado.
Outro procedimento de coleta de dados para a análise da
escola foi à observação da estrutura física da escola. Com
o olhar crítico após a leitura de textos e com a legislação
e metas do PNE como referência, foi possível observar e
constatar problemas, ademais do que foram citados ao
longo das entrevistas.
A escola de Sobradinho, a qual apresenta uma nota de 4.5
no IDEB no último ano avaliado, alcançando a meta esperada, está localizada em uma área da cidade de Sobradinho
acessível a todos que moram na região tanto por carros
particulares quanto por veículos públicos. A escola atende
cerca de 1.100 alunos do ensino fundamental de 6º ao 9º
ano, sendo 6º e 7º anos no turno vespertino, 8º e 9º anos
no turno matutino, separando, de certa forma, os alunos
mais velhos e mais novos.
A escola é grande, contando com salas suficientes para
todas as turmas, sala de recursos, sala de coordenação,
um pátio, auditório e uma lanchonete, a qual, na visão do
gestor administrativo, não é adequada por não oferecer
comida balanceada e saudável para os alunos e competir
com a merenda escolar, feita com qualidade.
O laboratório de informática é utilizado apenas para
aulas do Ensino Integral e a gestão tem divergências
quando ao seu funcionamento e uso, pois não há clareza
se o mesmo é utilizado, quais atividades são desenvolvidas,
etc..
O laboratório de ciências naturais não atende as

necessidades pedagógicas. A escola teve contrato com um
projeto do Governo do Distrito Federal (GDF) que disponibilizou um armário, com materiais e atividades de ciência.
Nesse projeto o professor, dentro da própria sala de aula, se
organizava para fazer o melhor uso do material de laboratório de Ciências, que em muitos casos não era suficiente
para uso individualizado, Porém, esse projeto foi extinto e
não há material disponível para experimentos e as crianças
continuam sem um contato adequado com procedimentos
realizados nesse espaço.
Em uma escola com tantos alunos, os funcionários responsáveis sentiram a necessidade de instalar câmeras de
segurança pela escola, inclusive dentro das salas de aula,
para melhor o monitoramento, o que foi bem aceito pelos
pais e até os próprios alunos, melhorando no comportamento dentro de sala de aula. As câmeras foram instaladas
com a ajuda do recurso enviado pelo governo para a escola.
Além disso, foram instaladas grades que impossibilitam
o acesso de pessoas não identificadas na área de salas de
aula, priorizando a segurança do aluno, A escola dispõe de
uma quadra que, mesmo sem cobertura, é suficiente para
os alunos. Destaca-se que o fato de a escola ser grande é um
problema na visão do vice-diretor, pois dificulta a proteção
e cuidado com os alunos.
Dentre os problemas citados pela Direção está a escassez de gêneros alimentícios; cadeiras quebradas, que em
boa parte são os próprios alunos que quebram; e a falta de
professores, dificultando o ensino, já que nem todos os
professores temporários aceitam o cargo quando a licença/
tempo de trabalho é menor que um mês. Outro problema
destacado é a internet utilizada pelos funcionários. Como
a internet disponibilizada pelo governo não supre as necessidades, impossibilitando que o trabalho seja realizado de
forma satisfatória, os professores e funcionários pagam
por uma internet mais adequada às necessidades da escola.
A escola já tem mais de 20 anos de construção, mas está
bem conservada. E tem muitas árvores e espaços de lazer.
A escola é um lugar acolhedor para aquele que chega.
A escola do Plano Piloto apresenta nota de 6,1 no IDEB
e recebe verba que é repassada periodicamente pelo GDF,
mas nem sempre a verba é suficiente pra suprir todas as
necessidades da escola.
A escola não dispõe de grande espaço para a realização
de suas atividades diárias. As salas de aula são pequenas,
equipadas com um ventilador, com carteiras e cadeiras em
bom estado de conservação. Porém, há poucas salas de aula.
A estrutura física da escola conta com mais duas salas
de recurso, uma sendo para uso exclusivo da Integração,
tendo integração como
[...] um processo que visa a integrar o aluno à escola, gerando
meios para que o aluno com necessidades especiais se integre
graças ao atendimento que lhe é oferecido; nesse modelo, ao
invés de a escola ter que se adequar ao aluno, o aluno é que
deve se adequar-se à escola (BERNARDES, 2008).

cozinha, sala dos professores, diretoria, coordenação
pedagógica, pátio (utilizado durante os intervalos para
a recreação) onde estão dispostos mesas de Ping-pong
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e xadrez e uma biblioteca pequena. Não há quadra para
esportes na escola.
Pela falta da quadra os alunos utilizam o espaço da igreja
que está localizada na mesma quadra residencial da escola
ou o espaço de que fica entre blocos de apartamentos, ao
lado do terreno escolar. Como uma disciplina de conteúdo
aberto e dependente da criatividade do professor, a educação física pode se adaptar à infraestrutura oferecida, à faixa
etária dos alunos e mesmo à realidade social de cada grupo
(JARETA, 2015.p.1). Porém, as dificuldades enfrentadas pelo
professor são várias, mas destaca-se a responsabilidade em
retirar os alunos do espaço escolar e andar pelas ruas com
turmas inteiras. Acredita-se que tal logística comprometa
a qualidade das aulas e o aprendizado dos alunos.
A escola em questão é prejudicada pela falta de salas,
assim podendo atender uma pequena quantidade de alunos. O tamanho das salas encarretam a insalubridade para a
aprendizagem na parte da tarde. Equipadas com pequenos
ventiladores, cada sala acolhe até 30 alunos tornando assim
um ambiente com um calor excessivo, deixando os alunos
dispersos. Um ambiente no qual os alunos não têm condições apropriadas para convivência e estudo, não se obtêm
resultados positivos. A garantia de uma boa educação na
escola não é responsabilidade apenas dos docentes, pois
mesmo com uma excelente equipe, não é possível desenvolver um bom trabalho com os alunos.
Além disso, a falta de espaços como a quadra esportiva,
o laboratório de informática e de ciências vão à contramão
da meta 7, do Plano Nacional de Educação (PNE) que afirma
que “a qualidade da educação vincula-se aos diferentes
espaços, atores e processos formativos, em seus distintos
níveis, etapas e modalidades educativas […]” (BRASIL, 2014).
Essa escola mesmo tendo uma biblioteca (que pode ser
considerada de pequeno porte) e sala dos professores, ainda
assim há a falta de laboratórios de informática, quadra
esportiva, laboratórios de ciências e dependências apropriadas para o atendimento apropriado para crianças com
necessidades especiais.
O prédio é bem conservado, mas não espaço físico para
novas construções (inclusive da quadra de esporte). A internet disponível na escola é custeada pelos professores, já
que não se tem um laboratório de informática e a internet
se faz indisponível nas tarefas dia a dia.
Como não é permitida a transferência de verbas, como
por exemplo, usar parte da verba destinada à merenda que
sobra para complementar onde falta na infraestrutura, à
escola precisa encontrar alternativas para investimentos
nessa área. Duas medidas são as mais importantes para
arrecadar fundos: o aluguel de armários aos alunos e a
contribuição com a Associação de Pais e Mestres (APAM).
A primeira medida propicia conforto aos estudantes já
que boa parte é residente em cidades vizinhas o aluguel
dos armários minimiza o peso das mochilas. A segunda
medida é uma contribuição voluntária por parte de toda a
comunidade, na qual não são estabelecidos valores e nem
esperada uma assiduidade.
O investimento em infraestrutura nessa escola foi a
troca da rede elétrica, pois foram instalados aparelhos de
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ar condicionado nas salas de aula, adquiridos com a contribuição da comunidade para a melhora do ambiente para
os alunos.
Durante a entrevista foi visível à preocupação que os
gestores da escola têm para com os alunos, que muitas
vezes passam mais tempo ali que em suas próprias casas,
o que mostra que o lado humano, que visa o bem estar do
próximo está presente, tentando, entre as dificuldades,
oferecer uma educação de qualidade em um local adequado
e com harmonia, que é o que explicita Beltrame (2007) ao
afirmar que:
A preocupação com o ambiente apropriado para o desenvolvimento das atividades humanas deve se estender aos
prédios escolares, visto que estes locais abrigam inúmeras
pessoas com a finalidade de adquirir conhecimento e cultura. Assim, é necessário que a arquitetura destes prédios
esteja plenamente adequada para receber os estudantes e
possibilitar o máximo de condições de aprendizagem (p.1).

4. CONCLUSÃO
Ao longo do trabalho foi possível notar, com leituras, conversar com pessoas que lidam com problemas estruturais
das escolas, reflexões e debates, baseados em referenciais
teóricos, que as escolas da rede pública do Distrito Federal
pesquisadas lidam diariamente com problemas de infraestrutura, desde falta de alimentos para a merenda até cadeiras, carteiras, janelas e lâmpadas quebradas, muitas por
descuido dos próprios alunos.
Os entrevistados da escola de Sobradinho apresentaram
fatos que ocorrem por conta da falta de recurso financeiro,
contradizendo a política pública de educação que responsabiliza o governo pela manutenção da escola. Na escola
do Plano Piloto as verbas são repassadas de uma maneira
regular, mas também não se consegue suprir todas as
necessidades demandadas pela escola.
A verba destinada às escolas existe, mas nem sempre
atende a demanda de solução dos problemas existentes, o
que obriga a gestão da escola a intervir financeiramente
criando subterfúgios para arcar com os custos de reparos
e investimentos necessários à infraestrutura, inclusive
pagando por serviços de internet para que o trabalho escolar seja realizado a contento.
Ao comparar os dados em relação à infraestrutura nas
duas escolas podemos concluir que estas recebem estudantes de partes diferentes da cidade, o que exige uma estrutura física diferenciada para atendê-los por mais tempo.
Na escola do Plano Piloto, por exemplo, como uma grande
parte dos alunos mora longe e utiliza o transporte público
parar chegar é importante à manutenção de armários para
aluguel como forma de angariar fundos para a escola.
Outro problema dessa escola é a falta de espaço físico.
Apenas 4,6% das escolas públicas de Ensino Fundamental
de todo o Brasil dispõem de infraestrutura adequada
para o trabalho pedagógico. […] Se observadas todas as
149.098 unidades públicas de Educação Básica – ou seja, da
Educação Infantil ao Ensino Médio, incluindo Educação
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de Adultos (EJA) e Educação Profissional e Tecnológica –,
somente 4,4% encaixam-se no padrão ideal (TODOS PELA
EDUCAÇÃO, 2015.p.2).
A maior parte das escolas brasileiras (84,5%) apresenta
uma estrutura elementar ou básica. Isso significa que tem
apenas água, banheiro, energia, esgoto, cozinha, sala de
diretoria e equipamentos como TV, DVD, computadores
e impressora. Na outra ponta, 0,6% das escolas apresenta
uma infraestrutura considerada avançada, com sala de
professores, biblioteca, laboratório de informática, quadra
esportiva, parque infantil, além de laboratório de ciências
e dependências adequadas para atender a estudantes com
necessidades especiais (TOKARNIA, 2013. p.1). Pode-se
afirmar que a escola do Plano Piloto tem uma estrutura
elementar.
Na escola de Sobradinho um aspecto que se faz importante mencionar é a alimentação, mesmo não estando
ligada a estrutura física da escola, se torna essencial. A
alimentação é uma parte que se liga diretamente a condição de permanência do aluno na escola. Os alunos podem
optar entre a merenda oferecida pela escola ou comprar
lanches oferecidos pela lanchonete. Há que se ponderar
que a merenda preparada pela escola segue a um rígido
cardápio preparado por nutricionistas garantindo um
lanche saudável.
A infraestrutura dessa escola se aproxima a realidade
da maioria das escolas brasileiras: a falta de uma rede de
internet de qualidade. Com a falta desse serviço os professores se vêm na necessidade de pagarem pelo serviço para
poder realizar um trabalho pleno, assim acabam tendo a
exclusividade do serviço, que se faz caro e mesmo assim
não atende a todos com a mesma qualidade.
Destaca-se também a questão relacionada ao vandalismo
nas escolas públicas. Ambas as escolas são equipadas com
cadeiras, quadros e armários em perfeito estado de conservação, mas sempre há algumas exceções, pois alguns
alunos quebram propositadamente o patrimônio público
que está na escola.
Por fim, ressalta-se que, em relação à infraestrutura, as
escolas pesquisadas apresentam problemas antagônicos.
Enquanto uma enfrenta dificuldades por apresentar um
espaço físico muito amplo, a outra tem problemas com o
espaço pequeno para o número de alunos. As duas escolas
apresentam problemas relacionadas a depredação, tais
como janelas, cadeiras e carteiras destruídas. Em ambas
é possível perceber que um local muito grande, ou muito
pequeno, inviabiliza a supervisão dos alunos.
Politicas Públicas asseguram os deveres do governo para
com a escola e sua comunidade, mas o que vemos, muitas
vezes, é uma estrutura burocrática complexa que deixa
transparecer o desinteresse público quanto à oferta de uma
educação de qualidade a população que acessa esse serviço
que lhe é de direito.
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RESUMO – O artigo teve como objetivo analisar a política curricular da Semestralidade implantada nas escolas
de Ensino Médio do Distrito Federal. Para tanto, foram investigadas duas escolas que previram em seu projeto
político-pedagógico a implantação dessa política pública. Ao entrar em contato com as escolas as mesmas
optaram por interromper o processo implantação. Portanto, foi investigado junto a essas escolas os motivos
que as levou a não-continuadade a implantação da semestralidade. Foram realizadas entrevistas tanto com o
vice-diretor quanto o diretor, o que proporcionou uma visão crítica quanto à implementação da Semestralidade
nessas escolas públicas, ressaltando possíveis pontos a serem considerados por outras instituições à medida
que pretendem traçar metas semelhantes as das escolas apresentadas. Apesar da descontinuidade da semestralidade nas duas escolas, pode-se apontar que essa nova estrutura curricular não é ineficiente, porém requer
um olhar mais preciso em identificar as melhores aplicações na realidade escolar. É preciso que haja mais discussões entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e a escola que elege esse projeto político
antes que o mesmo seja implantado, com isso evitam-se quaisquer transtornos futuros.
PALAVRAS-CHAVE: ensino médio; semestralidade; currículo escolar.
RESUMEN – El artículo pretende analizar la política del plan de estudios de ciclo semestral en las escuelas secundarias del
Distrito Federal. Para ello, se investigaron dos escuelas que predijo en su despliegue del proyecto político pedagógico de esta
política pública. Cuando se puso en contacto con las mismas escuelas optaron por suspender el proceso de ciclo semestral.
Por lo que fue investigado junto con las escuelas de los motivos que llevaron a la no implementación de la continuidad del
ciclo semestral. Se realizaron dos entrevistas con el Director adjunto de una escuela y de la otra el Director, que proporciona una visión crítica sobre la aplicación del ciclo semestral en estas escuelas públicas enfatizando posibles puntos a ser
considerados por otras instituciones que buscan establecer metas similares de escuelas. A pesar de la discontinuación del
ciclo semestral en las dos escuelas, se puede señalar que esta nueva estructura curricular no es ineficiente, pero requiere una
mayor precisión en la identificación de las mejores aplicaciones en la realidad de una escuela. Hay que tener más discusión
entre la Junta de educación del Distrito Federal y la escuela que elige este proyecto político antes de implementarse, con eso
evita cualquier trastorno futuro.
PALABRAS CLAVE: escuela secundaria; ciclo semestral; plan de estudios.

1. INTRODUÇÃO
A Semestralidade foi o objeto da pesquisa retratada neste
artigo. Adotar a semestralidade como forma de organização
do tempo e do espaço escolar prevê mudanças significativas
no projeto político-pedagógico da escola, bem como na
estrutura da gestão administrativa e pedagógica ao longo
do ano letivo. A princípio o objetivo do trabalho era analisar
a organização do trabalho administrativo e pedagógica a
partir da semestralidade registrando seus pormenores e sua
eficácia, porém ao nos depararmos com escolas que abdicaram da implantação da mesma optou-se por apresentar
os conflitos que houve em gerir tal política pública e, dessa
maneira, tentar compreender quais foram as principais
dificuldades enfrentadas pelas escolas.

Quanto ao Ensino Médio é posto pela Lei de Diretrizes
e Bases No 9394/1996 em seu Art. 36 os parâmetros de organização dessa modalidade:
Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre: 18 I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna; II
- conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia
necessários ao exercício da cidadania. Art. 36, § 1º.

A partir desses pressupostos, há de ressaltar que a organicidade do ensino médio aponta a metas que muitas vezes
são desconsideradas ou difíceis de por em prática, porém
fazem parte da base para o currículo implementado nas
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escolas de ensino médio e que por isso é preciso observar
como a semestralidade pode ser inserida sem que interfira
no projeto político de modo a descaracterizá-lo de suas
principais metas.
As duas escolas pesquisadas estão situadas na cidade
de Brazlândia e do Gama onde oferecem o Ensino Médio
à comunidade. Ambas abandonaram o projeto de semestralidade. Por meio dos dados coletados junto aos gestores
é possível identificar os motivos pelos quais cada uma foi
levada à desistência e ter uma visão mais ampla dos fatores
cruciais ao tentar implantar essa política pública educacional. Questionadas a respeito do projeto, que foi uma
iniciativa da Secretária de Educação do Distrito Federal, as
falhas que levaram à descontinuidade em ambas as escolas, partiram da omissão da Secretária quando a mesma
ofereceu auxilio caso as escolas participassem do projeto.
Valem ressaltar as dificuldades já existentes em cada
realidade escolar, problemas enfrentados pela escola do
Setor Gama é distinto dos que a comunidade escolar de
Brazlândia enfrenta. Devido as realidades distintas a
adaptação pode ser ou não sustentável pelo projeto de
semestralidade, sem alterar o currículo escolar e o projeto
pedagógico da escola.
O currículo em sua nova fase, apresentada pelo
Ministério da Educação (Mec) busca inserir os jovens na
vida adulta ao desenvolver habilidades nas competências
básicas de ensino e isso se dá conforme o que se destaca
nos Parâmetros Curriculares Nacionais Ensino Médio
(PCN) buscando “dar significado ao conhecimento escolar, mediante a contextualização; evitar a compartimentalização, mediante a interdisciplinaridade; e incentivar o
raciocínio e a capacidade de aprender” (BRASIL, 2000, p. 4).

2. CARACTERÍSTICAS DA
SEMESTRALIDADE
Durante o processo de implementação de uma nova política de estruturação escolar e pedagógica é necessário que
haja um estudo prévio e aprofundado de todas as possíveis mudanças, necessidades e defasagens da comunidade
escolar envolvida. É preciso conhecer os reais problemas
enfrentados pela escola, se uma mudança como essa pode
causar perda ou ganho na organização da escola e das políticas pedagógicas.
A elaboração da semestralidade iniciou-se com uma
participação coletiva de representantes de 28 escolas de
ensino Médio, de gestores e coordenadores pedagógicos
de todas as Regionais do Distrito Federal (DF) e que fizeram parte de uma reestruturação curricular iniciada pelo
governo que se estabeleceu no ano de 2011 no DF.
A semestralidade como novo regime de implantação no
Ensino Médio foi elaborado para que ocorresse um aperfeiçoamento no currículo do Ensino Médio. A proposta indica
uma reestruturação no tempo e espaço pedagógicos dando
a entender possíveis pontos de melhoria do processo de
ensino-aprendizagem.
Segundo Ribeiro (1992) existem concepções típicas
sobre o currículo escolar. Citando Foshay, Saylor, Phenix
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e Johnson, o define como um “conjunto de todas as experiências que o aluno adquire”, “as experiências de aprendizagem proporcionada pela escola”, “currículo descreve
a matéria o método e a ordem de ensino” e, por fim, uma
“série de resultados de aprendizagem.” (p 2). Entende-se
que o currículo pode ser entendido, num sentido mais restrito, como uma divisão de disciplinas a serem ministradas
no decorrer do ano letivo, visando às necessidades de cada
ciclo e nível escolar existentes no projeto da escola, e que
ele deve abordar as experiências tanto dos projetos e conteúdos oferecidos, quanto o desenvolvimento e experiências, já adquiridas pelos alunos através da vivência social,
familiar e escolar.
Na educação, o currículo nunca se esgota, ele deve ser
dinâmico e apresentar flexibilidade nas atividades a serem
desenvolvidas que são estabelecidas pelo projeto pedagógico da instituição.
Mais ainda, o currículo é uma prática pedagógica que resulta
na interacção e confluência de várias estruturas (políticas,
administrativas, económicas, sociais escolares…) na base
das quais existem interesses concretos e responsabilidades
partilhadas (PACHECO, 2001, p. 20).

O novo regime curricular estipula uma divisão das disciplinas curriculares em dois blocos semestrais, isso permite
uma redução de matérias por semestre para o aluno e, consequentemente, menor número de turmas por professor
durante o semestre possibilitando um desenvolvimento
pedagógico maior estabelecendo uma relação mais próxima
entre docente e discente.
O currículo escolar normal do ensino médio tem entre
14 a 16 matérias que são ministradas durante todo o ano
letivo, divididas em aulas de 45 minutos, durante cinco dias
da semana. Quando a escola adere ao sistema de semestralidade as matérias são divididas em blocos de oito por
semestre, ou seja, enquanto se dividia as 16 matérias corridas durante os 200 dias letivos, previstos na LDB, com
a semestralidade se a escola tem cerca de 20 turmas, o
currículo será distribuído da seguinte forma: no primeiro
semestre um bloco de 10 turmas ficará com 8 matérias
distintas do segundo bloco de turmas que concluirão em
um semestre as 8 matérias designadas pela instituição
de ensino para cada bloco. Chegado o segundo semestre,
as matérias vistas pelo segundo bloco de turmas serão as
matérias que já foram ministradas para o primeiro bloco
e vice e versa.
Com essa divisão as matérias ganham o dobro de hora/
aula e a quantidade de turmas que cada professor é responsabilizado diminuí pela metade, trazendo assim o principal
conceito da semestralidade que é a maior atenção e o maior
tempo de participação entre aluno, professor e instituição.
A semestralidade está prevista no documento “Currículo
em movimento da Educação Básica – Pressupostos
Teóricos”, produzido pela Secretaria de Educação do DF.
Vale ressaltar a importância do documento como balizador
do currículo escolar e promotor de um ensino de qualidade, pois para que isso ocorra, é salutar a fundamentação
político-pedagógico.
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O currículo escolar é documento importante para o
desenvolvimento do Projeto político-pedagógico (PPP) da
instituição, pois ele traz o caminho que deve ser percorrido
durante todo o ano letivo, é elemento de orientação que
possibilita o professor analisar, desenvolver e organizar as
atividades que melhor atenda ao aluno. É importante que
a instituição, o professor e o aluno tenham conhecimento
do currículo porque ele é e deve ser flexível para atender a
demanda e a participação de todos. O documento é ainda
um norteador da implantação da proposta pedagógica,
uma vez que apresenta direcionamentos.
Segundo o “Currículo em movimento da Educação
Básica – Pressupostos Teóricos”, que tem como base o Art.
23 da LDB, que estabelece que
[...] a educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriado, com base na idade, na
competência e em outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. (BRASIL, 1996. Art. 23).

A semestralidade é desenvolvida para criar uma organização mais eficaz e que possa promover o ensino no Distrito
Federal. É uma política que visa enraizar uma educação
que não só transmita conhecimento como pretende ajudar os alunos a constatar a importância de se dedicar na
escola e garantir um aprendizado de inclusão educacional.
Destaca-se a importância de se dar atenção a outras formas
de organização do tempo-espaço escolar e, é nesse contexto,
que se insere a semestralidade como uma possibilidade de
promoção de um sistema que favoreça a continuidade e globalidade dos processos de formação do aluno, pois permite
um tempo maior de aprendizagem para os estudantes o que
pode proporcionar o desenvolvendo da capacidade crítica
e lógica para a diversidade, para os direitos humanos, para
a cidadania e para a sustentabilidade, etc.
Este é um Currículo que considera as diferentes formas de
organização da educação básica, conforme orienta o artigo
23 da LDB. No DF, além da seriação, os ciclos e a semestralidade são organizações escolares propostas como políticas
que buscam garantir as aprendizagens dos(as) estudantes,
num processo de inclusão educacional. [...] A semestralidade
propõe a reorganização de tempos-espaços escolares, visando
superar a forma como têm sido concebidos e trabalhados os
conhecimentos ao longo do tempo, ou seja, em uma dimensão quantitativa, fragmentada e linear (BRASÍLIA, 2014, p.
12-14).

Algumas escolas do Distrito Federal adotaram a semestralidade como política da instituição e aprovaram a metodologia. Segundo matéria, do dia 30 de julho de 2013, publicada no Jornal de Brasília: “Escolas aprovam sistema de ciclos
e semestralidade”, cerca de 300 escolas aderiram ao sistema
de ciclos e avaliam que a semestralidade obteve valores
positivos, tanto na diminuição da evasão escolar, quanto
no aumento do rendimento. Algumas escolas do DF avaliam a proposta como um novo modo de ensinar, dividir

e aumentar a organização dos componentes curriculares.
Pontuam também a atenção dos professores para com os
alunos, estes com maior carga horária em sala, poderão
acompanhar de forma efetiva o rendimento e crescimento
escolar de cada um.

3. ANÁLISE DOS DADOS
Para entender o que levou à falta de continuidade do projeto
pedagógico da semestralidade em algumas escolas foram
feitas entrevistas com gestores de duas escolas abordando
os aspectos que mais influenciaram na hora de decidir pela
não continuidade do projeto. Foram entrevistados o diretor
de um Centro Educacional do Gama e o vice-diretor de um
Centro Educacional de Brazlândia, cada um com visões
distintas em relação à semestralidade que foi implantada
como fase de teste no período de 2014/2015 e 2013/2014,
respectivamente.
As questões das entrevistas tiveram o objetivo de compreender a dinâmica de análise de continuidade ou não
da proposta curricular. Foram feitas as mesmas perguntas
para cada gestor em relação à implementação da semestralidade. Ressalta-se que as escolas obtiveram resultados
diferentes.
Quando perguntado como surgiu a ideia da semestralidade as escolas responderam que implementaram
a semestralidade como projeto de teste da Secretaria de
Educação, que deu a todas as escolas do DF a livre escolha, em aderir ou não essa flexibilização curricular. Em
relação ao processo de implementação as escolas do Gama
ressaltaram que
“O bloco um era formado pelas disciplinas Biologia, Sociologia,
Geografia, Historia e Espanhol onde os alunos tiveram essa disciplina no 1º semestre e as outras turmas tiveram no 1º semestre o
bloco dois que era formado pelas disciplinas: Física, Filosofia, Inglês,
Química e além dessas disciplinas eles tinham no sistema anual
as disciplinas Português, Matemática e Educação física” (Gama).
“O que induziu tanto a direção como os professores a implementar
a semestralidade foi por uma questão de apoio financeiro à escola
tendo em vista a necessidade, com isso a escola ganharia mais verba
para investir além de apoio pedagógico aos professores sendo contratados monitores para trabalhar a questão do déficit de aprendizagem
dos alunos” (Brazlândia).

Em relação aos aspectos positivos e negativos foi
destacado:
“Os pontos positivos é que os alunos tinham mais tempo para planejar e estudar as disciplinas, por que dividia em duas etapas com
menor quantidade de disciplina por cada semestre e consequentemente, para os professores facilitou porque diminua a quantidade
de turmas a serem trabalhadas. Como pontos negativos, o sistema
não foi implantado em todo DF, com isso, quando se chegavam
novos alunos tínhamos que fazer algumas implantações para que
esse aluno conseguisse acompanhar o sistema de semestralidade. E
não tinha participação da comunidade escolar do Gama” (Gama).
“Um dos pontos positivos era o tempo dedicado para cada matéria
tendo um aproveitamento melhor do conteúdo realizando um bom
trabalho, em contrapartida, o aluno não conseguia acompanhar o
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ritmo, os alunos que tiveram baixo desempenho e se viam prejudicados, pois ao reprovar em mais de duas matérias no primeiro semestre
agravava a situação no segundo semestre inclusive aumentando o
trabalho do professor que precisava fazer o trabalho de recuperação
com o aluno e dar atenção aos alunos que iniciavam o segundo
semestre” (Brazlândia).

Quanto à percepção dos alunos, professores e coordenação durante o processo de implementação da semestralidade os gestores afirmaram:
“Para os alunos eles tinham mais tempo para estudar as disciplinas.
Para os professores, facilitava o trabalho pedagógico, era um período
mais curto, seis meses, e trabalhava-se todo conteúdo que seria aplicado em 12 meses. Com observação que a carga horária era sempre
dobrada. Ex: As aulas teriam uma aula normal no sistema anual
e no sistema semestral seriam duas aulas durante o dia” (Gama).
“Os alunos se queixaram porque alguns tinham um aproveitamento satisfatório, por ter afinidade com alguma matéria específica
e gostaram da ideia de poder ter mais tempo para a disciplina,
em contrapartida o aluno repetente ou que não gostava de uma
matéria, não suportavam a ideia de ter que estudá-la por mais
tempo, a maioria tinha falta de pré-requisito para as disciplinas
e acabavam evadindo. Os professores apoiaram ter mais tempo
pra trabalhar o conteúdo, principalmente os professores de língua
estrangeira que obtinham mais tempo por parte dos alunos e um
enfoque maior na disciplina. O tempo dobrado para estudar as
matérias era relativo, porque exigia mais dedicação do aluno e tudo
dependia do esforço de cada um para que obtivesse sucesso durante
o ano letivo” (Brazlândia).

Quando questionados acerca das causas da descontinuidade do projeto de semestralidade os gestores
responderam:
“O maior problema foi o programa não ser implantado em toda rede
pública, se tivesse não teríamos passando por tantos problemas com
a chegada de novos alunos que não conheciam o sistema” (Gama).
“Não havia mais nenhum tipo de suporte da secretaria de educação
que negligenciou as exigências que a escola fazia frequentemente
em busca de ajuda em várias questões, o que havia ali não era uma
política pública de semestralidade, era somente a divisão de matérias
em semestre, além de destacar que a matéria não acabava ao final
de seis meses havendo um déficit de conteúdo e que desfavorecia os
alunos em geral” (Brazlândia).

Em relação à organização das atividades relativas à coordenação pedagógica durante o processo de implementação
da semestralidade os gestores responderam:
“A Coordenação trabalha de acordo com o sistema. Não
mudou nada e não alterou o trabalho pedagógico por que
aumentou somente o tempo de cada disciplina, o conteúdo
todo é trabalhado durante o ano e as avaliações também não
teve alterações, foram trabalhadas avaliações tanto formativa
como qualitativa” (Gama).
“Durante o processo a direção recebeu o auxílio de um coordenador a
mais com a função de supervisionar tanto o sistema de tempo integral
como oferecer um curso para especializar os professores em se adequar
à semestralidade, porém o curso não foi tão preciso e só ocorreu a
partir do segundo ano de implementação da semestralidade. Os gestores tiveram um trabalho maior porque houve uma falta enorme de
professores, tendo uma perda significativa para o PPP, com a falta
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de professores a perda de conteúdo era muito maior e não tinha como
recuperar e a substituição de professores” (Brazlândia).

Quanto aos reflexos da implementação da semestralidade no Projeto Político Pedagógico da instituição os
gestores afirmaram que:
“O PPP não alterou em nada, conseguimos conciliar o sistema anual
ao sistema de semestralidade. O trabalho pedagógico é um projeto da
escola onde há a participação dos professores, direção, assistência,
secretaria e toda a comunidade escolar” (Gama).
“Não houve um desenvolvimento pedagógico satisfatório tendo em
vista a falta de professores. Com a saída de muitos professores, e a
entrada de outros prejudicou o projeto político pedagógico da escola,
pois não estavam acostumados com a semestralidade e nunca tinha
trabalhado com esse projeto, afetando totalmente a adaptação. No
segundo semestre mais da metade dos alunos estavam com déficit de
aprendizagem e por isso além de ter que dar aula aos que estavam
iniciando o bloco de matérias do segundo semestre o professor tinha
de trabalhar arduamente na recuperação de uma grande quantidade
de alunos” (Brazlândia).

Foi perceptível o comprometimento das instituições em
possibilitar as respostas de maneira satisfatória apesar do
período intenso de funcionamento escolar que restringe a
disponibilidade dos gestores.
Ambas as escolas participaram do projeto de implementação da semestralidade, como um teste para uma futura
mudança, como também nas demais escolas do Distrito
Federal. Entretanto, tanto a escola do Gama quanto a escola
de Brazlândia, optaram por não continuar com a proposta
pedagógica da Semestralidade, pois passaram por dificuldades na implementação piloto.
Na escola de Brazlândia, durante os anos de implementação (2013/2014), contava com o suporte pedagógico
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEDF), fato que deixou a desejar e foi quase que desconsiderado no segundo ano de 2014. Em relação à gestão
administrativa os problemas apresentados pela equipe
gestora foram relacionados à verba (antes distribuída inadequadamente, foi diminuindo com o passar do tempo),
a estrutura da escola que não estava adaptada às novas
diretrizes quanto ao horário integral que era trabalhado e
a quantidade de monitores reduzida, mesmo existindo a
necessidade do apoio à coordenação.
A escola considerou que já não havia mais suporte da
SEDF e a escola se sentiu desamparada pedagogicamente e
resolveu não dar continuidade ao projeto piloto. A instituição, como não implantou de forma plena a semestralidade
ficou limitada a divisão de matérias por semestre, além de
destacar que o conteúdo não era totalmente ministrado ao
final de seis meses havendo um déficit de conteúdo que
desfavorecia os alunos em geral.
Em contrapartida na escola do Gama, a semestralidade
foi considerada um programa inovador para o desenvolvimento dos alunos do ensino médio, aonde tiveram um
importante crescimento no rendimento escolar dos seus
alunos. Contaram com o apoio significativo da comunidade
escolar: pais, professores, coordenadores, gestores e alunos.
Para a escola do Gama a divisão de matérias, por semestre,
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foi bem aceita pelos alunos que consideraram o aumento
nas horas aulas, como ponto importante para matérias que
necessitava de uma maior carga horária.
Porém, a semestralidade foi descontinuada devido à
falta de preparo de alunos vindos das demais escolas do
Distrito Federal, que não tinha a divisão de matérias em
ciclos, prejudicando assim esses estudantes e causando
estranheza (mobilidade horizontal de alunos). Entretanto,
nenhuma das escolas considerou o projeto da semestralidade como um problema ao Projeto Político Pedagógico já
existente. Isso não quer dizer que a semestralidade é e será
uma mudança positiva para todas as escolas, mas que a participação de todos é importante para obter tais resultados.
A Figura 1 apresenta os resultados no Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
o índice obtido no ano da implantação da semestralidade
é alcançado pela escola do Gama.
Figura 1 – Resultado IDEB - Gama
CED 06 do Gama
Ideb observado
2005

4,3

2007

4,7

2009

4,8

2011

5,3

2013

5,4
Metas projetadas

2007

4,4

2009

4,7

2011

5,1

2013

5,4

2015

5,7

2017

5,9

2019

6,2

2021

6,4

Fonte: Site do INEP, de 2005 a 2013, da 4ª série / 5ª ano

É possível observar que a escola do Gama, alcançou os
índices estabelecidos pelo Ideb nos anos de 2007, 2009,
2011 anteriores a implementação da semestralidade, e no
ano de 2013 em que o projeto entrou em vigor na escola. E
de acordo com a entrevista acima, foram satisfatórios os
resultados obtidos pelo projeto nos anos de 2014 e 2015.
A Figura 2 apresenta os dados relativos à escola de
Brazlândia, retiradas do site do Inep, contendo o Ideb da
8ª série / 9º ano de Brazlândia, o índice obtido no ano da
implantação da semestralidade.
Figura 2 – Resultado IDEB - Brazlândia
CED 03 de Brazlândia
Ideb observado
2005

1,6

2007

3,3

CED 03 de Brazlândia
2009

2,1

2011
2013

***
Metas projetadas

2007

1,8

2009

2,3

2011

2,8

2013

3,5

2015

4,1

2017

4,3

2019

4,6

2021

4,9

Fonte: Site do INEP, de 2005 a 2013, da 8ª série / 9º ano

De acordo com os dados obtidos pelo site do Inep, a
escola de Brazlândia não obteve a pontuação estabelecida
pelo Ideb nos anos de 2005 e 2009, somente no ano de 2007
ultrapassaram os números vigentes na meta. Não existem
dados dos anos de 2011 e 2013, e de acordo com informações
do diretor da instituição, o rendimento escolar durante o
processo da semestralidade, caiu representativamente.
A partir da análise das Figuras 1 e 2 referente às duas
escolas pode inferir que a escola que recebeu de forma
positiva a implantação do sistema, onde houve a participação da comunidade, alunos e professores, alcançou a
nota estabelecida na meta do INEP.

4. CONCLUSÃO
Apesar da descontinuidade da semestralidade nas duas
escolas, pode-se apontar que essa nova estrutura curricular
não é ineficiente, porém requer um olhar mais preciso ao
identificar as necessidades que advêm de sua implantação
no contexto de cada escola. É importante que haja mais
discussões prévias entre a gestão central e a escola que elege
esse projeto político-pedagógico, pois isso pode minimizar
transtornos futuros.
Com a pesquisa realizada não se pode desconsiderar
que, o que muitas vezes é expresso teoricamente, não
atingira a excelência na prática, pois há uma falta de interação maior de quem elabora e de quem adere e executa
tais projetos. Para solucionar isso se faz necessária uma
comunicação intensa entre as partes, tanto professores,
gestores e coordenadores juntamente com a gestão central.
A pesquisa revela uma falta de interesse maior por parte
dos docentes em tentar se adaptar às novas metas do PPP,
porque a posição dos professores é crucial em fomentar o
bom funcionamento do projeto pedagógico. Dessa maneira,
a atitude positiva dos professores pode resultar em satisfação tanto da gestão como dos discentes em perceber a relevância e progresso da semestralidade no currículo escolar.
Em uma das escolas a falta de preparo e a indisposição
dos docentes para a nova proposta tornou-se evidente, isso
pode ser indicativo de um enfoque maior na preparação
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contínua dos professores visando o crescimento profissional e valorização destes, além de promover um estímulo aos
professores em lidar com os desafios enfrentados na sala de
aula, resgatando a confiança e afinidade com a profissão.
Percebe-se a falta de suporte técnico-pedagógico, carência de professores, estratégias que garantam a mobilidade
dos estudantes em caso de transferência e etc. Tais fatores
são vistos como responsáveis em interromper a proposta
pedagógica e comprometer a formação dos estudantes.
Assim sendo, o apoio da gestão central é importante para
estabelecer uma junção mais bem definida entre teoria e
prática porque as diretrizes existem e precisam considerar o mais importante que é a formação dos alunos que
pode ser prejudicada pela falta de preparo pedagógico e
da estrutura física deficitária.
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RESUMO – Este estudo trata da gestão financeira de recursos na escola. A pesquisa teve como objetivo identificar o modelo de gestão dos recursos das escolas públicas estaduais que apresentaram o menor e o maior
score no IDEB 2013 no ensino fundamental, séries finais, em Cacoal, Pimenta Bueno e Presidente Médici, em
Rondônia. De abordagem quantitativa, a pesquisa foi exploratória e descritiva e as técnicas de coleta de dados
utilizadas foram as pesquisas bibliográfica e documental (planilhas de prestações de contas e atas das escolas,
legislação vigente sobre o tema). Os dados coletados nos documentos apontaram que o custo-aluno da escola
com menor IDEB, conforme os recursos recebidos e as planilhas disponibilizadas aos pesquisadores, vem
se apresentado maior para a de menor score. Foram percebidas poucas aquisições de bens com os recursos
do PDDE (política federal) e PROAFI (política estadual) e predominou despesas com custeio com o PROAFI
(política estadual). Não foram identificadas receitas de fontes próprias. A quantidade de alunos atendidos na
escola Clodoaldo era maior, a maior dos professores das escolas eram especialistas e os principais problemas
na gestão dos recursos foram pertinentes aos processos licitatórios, devido à falta de fornecedores habilitados
conforme as formalidades exigidas, e prestações de contas. A formação dos pais de alunos é proporcionalmente
mais elevada em escolas de maior IDEB.
PALAVRAS-CHAVE: PDDE; PROAFI; IDEB.
RESUMEN – Este estudio se ocupa de gestión financiera de los recursos en escuela. La investigación tuvo como objetivo
identificar el modelo de gestión de los recursos de las escuelas públicas que tuvieron la puntuación más baja y la más alta
en IDEB 2013 en la escuela primaria, las series finales en Cacoal, Pimenta Bueno y Presidente Medici, en Rondônia. De
enfoque cuantitativo, la investigación fue exploratoria y descriptiva y las técnicas de recolección de datos utilizados fueron
la investigación bibliográfica y de documentos (procesamiento de hoja de cálculo de las cuentas y las actas de las escuelas,
la legislación sobre el tema). Los datos recogidos en los documentos indican que el costo del estudiante en la escuela con
menor IDEB, ya que los fondos recibidos y hojas de cálculos disponibles para los investigadores, se ha presentado mayor
para la puntuación más baja. Ellos fueron percibidos pocas compras de bienes con los recursos del PDDE(política federal)
y PROAFI (política de Estado) y predominaron los gastos de costeo con PROAFI (política de Estado). Fuentes de recursos
propios no ha sido identificados. El número de estudiantes atendidos en la escuela Clodoaldo era más grande, la mayoría
de los maestros de las escuelas eran expertos y los principales problemas en la gestión de los recursos son relevantes para el
proceso de licitación debido a la falta de proveedores calificados como los trámites necesarios, y facer cuentas. Entrenamiento
para los padres de los estudiantes es proporcionalmente mayor en la mayoría de las escuelas de mayor IDEB
PALABRAS CLAVE: PDDE; PROAFI; IDEB.
1

Fonte de financiamento: PIBIC-Propesq/UNIR.

1. INTRODUÇÃO
Em conformidade com a Lei nº 9.394 (Brasil, 2014d), a educação básica passou a ser estruturada por etapas (educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio) e modalidades de ensino (educação escolar indígena, educação especial, educação de jovens e adultos, educação do campo e

educação profissional).
Um maior debate sobre os recursos públicos para a
educação básica brasileira ocorreu a partir do final dos
anos 90, quando a questão do financiamento ganhou maior
atenção dos movimentos sociais. Mesmo sendo implementadas medidas para melhorar a educação, os recursos que
são destinados a essa melhoria ainda são considerados
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insuficientes (Mazda, Bassi, 2009; Dourado, 2009).
Os recursos para a educação básica no Brasil são oriundos principalmente de impostos arrecadados pelo governo;
recursos próprios da União, Estados, Distrito Federal e
municípios; como está previsto na Constituição Federal
de 1988 (CF/1988), e sua distribuição ainda não supre as
necessidades (Brasil, 2014a).
O estudo se propôs a identificar o modelo de gestão dos
recursos das escolas públicas estaduais que apresentaram o
menor e o maior score no IDEB 2013 no ensino fundamental,
séries finais, em três dos municípios que fazem parte da
mesorregião do leste rondoniense: Cacoal, Pimenta Bueno
e Presidente Médici, a partir de dados documentais e do
processo de tomada de decisão nas escolas.
Os objetivos específicos propostos foram identificar o
montante de recursos do PDDE geridos pelas escolas e suas
destinações (despesas de capital e custeio), bem como verificar a existência de recursos oriundos de repasse municipal
(transferências voluntárias e de convênios) também geridos
diretamente na escola, e para qual finalidade.
Para a pesquisa aqui discriminada, a abordagem é
quantitativa, sendo exploratória e descritiva, tendo como
técnicas de coletas de dados a pesquisa bibliográfica e
documental (planilhas de prestação de contas das escolas,
fotografadas e salvas como imagem JPEG, cujos documentos foram disponibilizados em abril e maio de 2015.
Dados publicados no site do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) sobre
os repasses de recursos e da Academia QEdu, referentes
ao perfil sociocultural e econômico dos alunos no ano
de 2014).
A escolha da amostra foi intencional, pois consideraram-se as escolas que apresentaram o maior e o menor score na
nota IDEB 2013 nas séries finais do ensino fundamental,
a partir de dados do INEP (Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2014), com a
intenção de identificar variáveis diversas que pudessem
diferenciar a gestão financeira nas escolas, cujos valores
estão discriminados na Tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – IDEB, metas projetadas e score alcançado nas
escolas - 2007 a 2013
Escola
EEEFM
Raimundo
Euclides
Barbosa

Ano/Meta Projetada

Ano/Score Alcançado

2007

2009

2011

2013

2005

2007

2009

2011

2013

3,3

3,4

3,7

4,1

3,2

3,4

3,7

3,5

3,6

EEEF Anísio
Serrão de
Carvalho

4,4

4,5

4,8

5,2

4,3

3,9

4,2

5,7

6,0

EEEFM
Presidente
Emílio G.
Médici

3,6

3,7

4,4

4,4

3,5

4,0

3,8

2,8

3,7
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Escola

Ano/Meta Projetada

Ano/Score Alcançado

2007

2009

2011

2013

2005

2007

2009

2011

2013

EEEFM
Carlos
Drummond
de Andrade

4,1

4,3

4,5

4,9

4,1

3,4

4,5

4,7

5,7

EEEFM
Clodoaldo
N. Almeida

3,5

3,7

3,9

4,3

3,5

2,8

3,9

3,8

3,5

EEEFM Cora
Coralina

3,8

4,0

4,3

4,7

3,8

4,4

3,7

4,3

5,5

As escolas Raimundo e Anísio estão sediadas em Pimenta
Bueno, as escolas Pres. Médici e Drummond localizadas em
Presidente Médici, e as escolas Clodoaldo e Cora Coralina,
no município de Cacoal. Na análise e interpretação dos
dados fez-se uso de tabelas para os dados quantitativos
(prestação de contas), e análise de conteúdo de atas, leis,
decretos, portarias e prestações de contas das escolas.

2. REVISÃO DA LITERATURA
2.1. O Programa Dinheiro Direto na Escola
Pública de Educação Básica
Para que escolas públicas consigam e mantenham um
bom desenvolvimento escolar, a participação é vista como
fundamental para o aperfeiçoamento do Plano de Ações
Articuladas (PAR), planejado pela escola com a adesão
ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação,
um programa estratégico do Plano de Desenvolvimento
da Educação, estabelecido pelo Decreto nº 6.094 (Brasil,
2014b), constituído de uma análise da educação no município e metas a serem alcançadas. As escolas que obtêm
as metas recebem recursos extras do governo federal
através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),
criado em 1995 no âmbito do governo federal, mas com
a seguinte denominação: Programa de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental (PMDE), por
meio da Resolução FNDE nº 12, de 10 de maio de 1995
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 2014a),
cuja alteração para o nome atual se deu por meio da Medida
Provisória nº 1.784 (Brasil, 2014e), atualmente regido pela
Lei 11.947 (Brasil, 2014c) e envolvendo toda educação básica,
abrange, por exemplo, os seguintes Programas e ações:
a. PDDE Escola Aberta: educação, cultura, esporte e lazer
para a juventude (Resolução FNDE n.º 52/2004) em finais de
semana nas escolas públicas da educação básica.
b. PDDE integral (Programa Mais Educação - Portaria
Interministerial nº 17/2007 e Decreto nº 7.083/2010) – para
ampliação da jornada escolar, com respectiva organização
curricular, na perspectiva da educação Integral.
c. PDDE Escola Acessível (Decreto n°6.094/2007) – para a
acessibilidade e inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e mesmo elevadas habilidades ou superdotação, matriculados em classes comuns
do ensino regular.
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d. PDDE Sala de Recursos Multifuncionais (Portaria
Ministerial nº 13/2007) – para a organização de salas e oferta
do atendimento educacional especializado.
e. Ensino Médio Inovador (ProEMI - Resolução FNDE nº
3/2010) - visa promover no aluno o interesse por atividades
voltadas para o trabalho, ciência, tecnologia e cultura.
f. PDE Escola (Resolução FNDE nº 3/2010) - fundamentado
no planejamento cooperativo, sua meta básica é dar assistência na gestão.
g. PDDE Escola do Campo (Resolução nº 28/2011) - voltado
para melhoria da qualidade de escolas localizadas na zona
rural (ou campo), distritais, estaduais e municipais com
unidades executoras próprias (UEx).
h. PDDE Água na Escola (Resolução nº 32/2012) – para que
haja abastecimento de água própria para consumo em escolas do campo e quilombolas.
i. Programa Atleta na Escola (Resolução nº 11/2013) - divulgar
a prática desportiva entre os estudantes, aprimorar valores
olímpicos e paraolímpicos entre os jovens e adolescentes,
auxiliando na identificação de jovens talentos.
j. Programa Mais Cultura na Escola (Resolução CD/FNDE
nº 4/2014) - busca auxiliar na elaboração de práticas que
promovam uma integração dos conhecimentos culturais e
artísticos com o projeto pedagógico de escolas públicas de
educação integral, etc..
k. PDDE Escolas Sustentáveis (Resolução CD/FNDE nº
18/2014) - busca promover a responsabilidade e sustentabilidade socioambiental no ambiente escolar, considerando a gestão, o currículo, o espaço físico e a relação com
a comunidade.

Para todos os recursos PDDE, a Unidade Executora
(UEx) elabora e envia a prestação de contas para a Entidade
Executora (EEx - Prefeitura Municipal ou Secretaria de
Educação do Estado ou do DF), que examina e remete as
prestações de contas para o FNDE, que faz uma análise
sobre os documentos, dá parecer e despacha com as devidas notificações. Sobre o PROAFI, foi criado pelo Projeto
de Lei de 10 de junho de 2011, regulamentado pelo Decreto
nº 16.558/2012 e atualmente é regido pela Lei 3.350, de 24
de abril de 2014, visa proporcionar assistência financeira,
dar suporte à manutenção do desenvolvimento do ensino
e oferecer maior rapidez e eficácia na operacionalização
das atividades educacionais.
Mazda e Bassi (2009) afirmam que ao se fazer a divisão
dos recursos com o número de alunos o investido ainda é
pouco, vez que a qualidade do ensino envolve uma descrição
de tudo o que é necessário para o aluno aprender, incluindo
a qualificação e valorização do ensino.

2.2. O Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica
O IDEB foi criado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas (INEP), em 2007, com o intuito de informar aos
gestores, educadores e a todos que se interessam pela educação básica a atual situação dessa modalidade de ensino
e de sua estrutura. Sua realização ocorre da seguinte
maneira: é aplicada a Prova Brasil (conhecimentos de português e matemática) e um questionário com questões sobre
o perfil socioeconômico do aluno/família.

A Prova busca avaliar a qualidade do ensino em escolas
públicas, além de ser um exame que oferece a educadores
e gestores da educação uma análise para identificar falhas
de ensino e auxiliar na construção de projetos pautados
na leitura, na escrita e nas quatro operações básicas de
matemática. Engloba questões a serem lidas, interpretadas
e respondidas pelo aluno, conforme seu entendimento,
para avaliar sua habilidade. A melhoria da qualidade e o
total acesso à escola são prerrogativas das avaliações, com
incentivos precisos para a formulação, reformulação e o
controle das políticas públicas, ao apresentar dados e indicadores referentes aos alunos e à escola.
O IDEB é uma ferramenta que pode direcionar a escolha
dos pais sobre qual escola matricular seus filhos e provocar
os gestores a cobrarem dos governantes e dos diretores das
instituições melhores condições de ensino quando a nota
for considerada insatisfatória, vez que há metas projetadas
para cada unidade de ensino e o intuito é atingir o score
6,0, numa escala de 0-10, até o ano de 2022, semelhante
à nota considerada em países desenvolvidos membros
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).
De acordo com Fernandez e Gremaud (2009), testes
padronizados de medida de qualidade vêm apresentando
mais aspectos positivos que negativos, demonstrando
que de maneira geral o desempenho do estudante cresceu. Salientam que avaliações orientadas em (a) resultados
e (b) insumos e processos podem dar um diagnóstico da
qualidade e apontar vulnerabilidades e serem observadas.

3. RESULTADOS
A demonstração dos resultados envolve os dados gerais de
cada escola, bem como sobre o principal foco da pesquisa:
a gestão financeira do PDDE (política federal) e do PROAFI
(política estadual) nas escolas.

3.1. Dados das Escolas
A Tabela 2 a seguir demonstra o aproveitamento dos alunos
em relação aos conteúdos de matemática e da língua portuguesa, onde foram coletados dados referentes aos anos
de 2009, 2011 e 2013, disponibilizados na Academia QEdu
(2014). Para as tabelas 3, 6 e 9 serão utilizadas abreviaturas
nos nomes das escolas para melhor representação dos dados
numéricos: Raimundo Euclides Barbosa (EEEFM REC);
Anísio Serrão de Carvalho (EEEF ASC); Presidente Emílio
Garrastazu Médici (EEEFM PEGM); Carlos Drummond
de Andrade (EEEFM CDA); Clodoaldo Nunes de Almeida
(EEEFM CNA); e Cora Coralina (EEEFM CC)
Conforme os três anos demonstrados, dentre as escolas,
a Carlos Drumond de Andrade, localizada no município
de Presidente Médici, vem apresentando os maiores percentuais de aproveitamento dos alunos. Em cada município, em 2013, destacaram-se as escolas Anísio Serrão,
em Pimenta Bueno, a Carlos Drummond de Andrade, em
Presidente Médici, e a Cora Coralina, em Cacoal.
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Tabela 2 – Percentual de aproveitamento dos alunos na
Prova Brasil - 2009 a 2013
Escolas

Matem.

2009

2011

2013

Port. Matem.

Port. Matem.

Port.

EEEFM
Raimundo
Euclides
Barbosa

6

17

8

25

4

21

EEEF Anísio
Serrão de
Carvalho

11

38

44

46

41

63

Pimenta
Bueno

5

20

13

22

11

30

EEEFM
Presidente
Emílio
Garrastazu
Médici

9

24

16

19

11

28

EEEFM
Carlos
Drummond
de Andrade

14

39

50

62

52

39

Presidente
Médici

10

26

28

33

23

29

EEEFM
Clodoaldo
Nunes de
Almeida
EEEFM Cora
Coralina

análise do que se quer em termos de formação.
A Tabela 3 em seguida apresenta dados de desempenho
dos alunos nas escolas no período 2012-2014. Observando
o ensino fundamental séries finais (EFF), no ano 2013, a
escola Raimundo obteve um índice aproximado de reprovação de 23%, 3% maior que o ano 2012, sendo a única que
alterou o índice para mais; a Anísio de 5%, reduzindo em
11% o índice de reprovação proporcional ao número de alunos; a Pres. Médici de 23%, com queda de 38% do índice,
sendo um percentual de redução de reprovações bastante
expressivo; a Drummond de 4%, também menor do que no
ano anterior que foi de 13%; a Clodoaldo de 5% com redução
de 13%; e a Cora de 3%, menor em 24% quando comparada a
2012, configurando-se a segunda maior queda percentual
de reprovações dentre as escolas.
Quando se observa o ano de 2014 e se compara com 2013,
a escola Raimundo obteve um índice aproximado de reprovação de 27%, elevando em 4%, apresentando sempre valores maiores de um ano para outro; a Anísio de 20%, índice
maior que 2012 e 2013; a Pres. Médici de 6%, significando
queda de 17%, sendo a única que apresentou redução do
índice entre os dois anos; a Drummond de 12%, elevando
em 8%; a Clodoaldo de 6%, representando 1% maior; e a
Cora de 10%, subindo em 7%.
Tabela * 3 – Desempenho dos alunos das escolas no período
2012-2014

11

21

18

25

4

17

EFI
2012

21

34

21

29

34

EFF

53
EM

Cacoal

9

22

17

26

15

29

Rondônia

9

21

11

21

10

23

Brasil

11

24

12

23

12

EEEF
ASC

EEEFM
PEGM

EEEFM
CDA

EEEFM
CNA

EEEFM
CC

A

–

340

150

104

180

–

R

–

6

32

4

15

–

A

437

302

152

209

232

247

R

95

47

91

35

42

67

A

441

–

86

126

767

333

R

33

–

34

4

48

101

1006

695

545

482

1284

748

A

–

266

198

120

–

–

R

–

2

5

3

–

–

A

366

301

145

253

171

183

R

86

15

33

9

8

6

A

424

–

121

133

927

529

R

40

–

19

6

77

82

916

584

521

524

1183

800

A

–

348

238

130

–

–

R

–

7

15

5

–

–

A

395

270

154

228

109

86

R

106

54

9

27

7

9

A

427

–

154

171

829

612

R

100

–

9

7

81

144

TOTAL

EFI

25

Observando a oscilação dos percentuais em cada escola
e entre elas, verifica-se que somente uma escola vem se
mantendo com percentuais de aproveitamento mais elevados, mas que teve uma diferença negativa significativa se
comparado o ano 2013 com 2011, no caso de conhecimento
sobre a língua portuguesa.
A avaliação demonstrada pelo índice (IDEB) preocupa
no sentido de se configurar como um score de comparação/
separação entre quem tem e quem não tem a melhor qualidade de ensino, quando solicita significar um momento de
reflexão sobre a formação do aluno; assim, Azanha (2004,
p. 85) demonstra preocupação com a ação educativa, seja
ela individual ou coletiva, e expõe que “[...] requer uma
consciência clara dos objetivos educacionais e dos valores a
eles ligados”. Assim, o processo formativo do aluno chama
para si a responsabilidade ética e social, remetendo a uma
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EEEFM
REB

Escolas

2013

EFF
EM

TOTAL

EFI
2014

EFF
EM

TOTAL
1028
679
579
568
1026
851
* Para uma visão geral dos dados das escolas, optou-se por reduzir a fonte
e não separá-los.
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A Tabela 4, em sequência, trata do quadro de pessoal técnico em cada escola e ao se fazer a relação número de alunos
por servidor nos anos de 2012, 2013 e 2014, com dados da
Tabela 3. A proporção aluno/técnico nas escolas Raimundo
e Anísio Serrão foi de 25, 24 e 29 e de 20, 37 e 38, respectivamente, demonstrando um crescimento na relação número
de alunos atendidos pela segunda escola. Na Presidente
Médici foi cerca de 10, 10 e 11, e na escola Carlos Drummond
em torno de 12, 13 e 16. A escola Clodoaldo possuía, de 2012
a 2014, respectivamente, cerca de 35, 41 e 40 alunos por cada
técnico, enquanto a escola Cora Coralina tinha 11, 14 e 17
alunos por técnico. Considerando os mesmos anos para
todas as unidades de ensino, conjetura-se que a Carlos
Drummond e a Cora vem apresentando melhor relação,
por resultar um quantitativo menor, e assim podem proporcionar mais e melhor atendimento na relação número
de alunos por cada funcionário administrativo.
Tabela 4 – Quadro de pessoal técnico nas escolas no
período 2012-2014
Escolas

Quantidade de Pessoal
Técnico
2012

2013

2014

EEEFM Raimundo Euclides Barbosa

40

38

35

EEEF Anísio Serrão de Carvalho

20

16

18

EEEFM Presidente Emílio Garrastazu Médici

53

53

EEEFM Carlos Drummond de Andrade

39

EEEFM Clodoaldo Nunes de Almeida
EEEFM Cora Coralina

Tabela 6 – Dados socioculturais e econômicos dos alunos
em 2014 (%)
Itens

EEEFM
REB

EEEF EEEFM EEEFM EEEFM EEEFM
ASC PEGM
CDA
CNA
CC

Sexo masculino

40

51

45

40

43

55

Sexo feminino

60

49

55

60

57

45

52

Mais de 3 pessoas
na residência

83

75

79

80

76

75

39

35

80

96

87

83

84

92

37

29

26

Convivia com a
mãe

66

57

50

Convivia com
o pai

50

62

63

57

61

76

Mãe não sabia ler
e escrever

5

2

5

2

4

1

Mãe com ensino
médio

19

36

19

17

33

31

Mãe com ensino
superior

10

29

19

35

13

30

Pai que não sabia
ler e escrever

7

2

5

2

3

1

Pai com ensino
médio

16

21

5

20

20

27

Pai com ensino
superior

1

12

1

25

5

21

Pais sempre presentes na escola

51

50

47

42

55

54

Carro na
residência

30

50

31

34

32

57

Computador e internet no lar

39

77

46

58

51

84

A Tabela 5 a seguir demonstra a formação dos professores no momento da pesquisa. Percebe-se que os profissionais possuem a formação adequada em todas as escolas, pois estão habilitados em curso superior, sendo que o
mínimo exigido para a educação infantil e as séries iniciais
do ensino fundamental é a formação em ensino médio
(BRASIL, 2014d).
Dias (2005, p. 223) comenta que “O ensino de uma disciplina não tem sentido isoladamente, mas sim na medida
em que contribui, em harmonia com as demais disciplinas,
para a formação que o aluno recebe [...]”, sendo a atuação
do professor imprescindível nesse contexto. Desse modo,
supõe-se que a formação docente também é requisito nesse
apoio.
Tabela 5 – Formação dos professores atuantes nas escolas
em abril de 2015
Escolas

aspectos socioculturais e econômicos dos alunos, na Tabela
6 foram realizadas pesquisas no site da Academia QEdu
(2015) referentes ao ano de 2014 sobre todas as escolas.
Pelos dados da Tabela 6, 75% ou mais dos alunos moravam com mais de três pessoas em suas residências; de 80%
e 96% deles tinham as mães e de 50% a 76% tinham os pais
em seus convívios nos lares. Não teve diferença significativa
entre a quantidade de mães e de pais que não sabiam ler
e variou de 1% a 7%, mas é um dado preocupante considerando o acompanhamento aos filhos em seus estudos, particularmente porque a presença dos pais sempre ou quase
sempre variou de 42% a 55%, ou seja, quase metade dos pais
não é assídua em se tratando de presença na escola onde
os filhos estudam. Ainda, as mães dos alunos se destacam
em relação aos pais em se tratando de formação em ensino
superior. Variaram de 30% a 57% os alunos que têm pelo
menos um automóvel nas residências e de 39% a 77% os
que têm ao menos um computador com acesso à internet.

Especialização

Mestrado

EEEFM Raimundo Euclides Barbosa

16

–

EEEF Anísio Serrão de Carvalho

21

–

EEEFM Presidente Emílio Garrastazu Médici

27

–

EEEFM Carlos Drummond de Andrade

25

–

EEEFM Clodoaldo Nunes de Almeida

60

3

EEEFM Cora Coralina

47

–

Para ser possível ter uma visão mais ampliada sobre

3.2. Recursos recebidos e geridos nas escolas
A partir de dados coletados do site do FNDE (repasses de
recursos) e dos disponibilizados pelas escolas por meio do
acesso às planilhas de prestação de conta, tanto do PDDE
como do PROAFI (processos), construíram-se as tabelas 7,
8 e 9 a seguir. Os recursos recebidos estão demonstrados
na Tabela 7. A escola Clodoaldo atende um número maior
de alunos e se sobressai, em grande parte, com um volume
maior de recebimentos de recursos.
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Na visão de Pinto (2000) boa parte dos programas governamentais não apresenta uma definição precisa, possuindo,
mesmo, gastos comuns, e tais problemas podem, assim,
ocasionar uma interpretação errada por parte dos que irão
decidir sobre seus gastos. Desse modo, muitas escolas já
enfrentaram e ainda enfrentam problemas de interpretação
e entendimento de políticas, inserindo-se aqui o PDDE e
o PROAFI.
Tabela 7 – Recursos recebidos pelas escolas no período
2013-2014
Escolas

2013

2014

PDDE

PROAFI

PDDE

PROAFI

EEEFM
Raimundo
Euclides
Barbosa

126.115,99

88.959,55

172.221,24

152.632,65

EEEF Anísio
Serrão de
Carvalho

20.920,00

EEEFM
Presidente
Emílio G.
Médici

46.823,56

10.000,00

17.046,35

27.264,00

EEEFM
Carlos
Drummond
de Andrade

11.440,00

56.720,00

48.180,00

53.557,65

174.600,00

170.287,09

90.036,62

350.562,97

54.629,07

136.653,20

31.400,00

62.880,00

EEEFM
Clodoaldo
Nunes de
Almeida
EEEFM Cora
Coralina

76.140,36

33.008,00

116.106,00

A Tabela 8 em sequência apresenta os dados do custo-aluno. Para 2013, utilizou-se o número de alunos do ano
de 2012 e para 2014 o total de alunos em 2013, considerando-se que os repasses são baseados no quantitativo de
alunos do ano imediatamente anterior. Proporcionalmente
ao número de alunos de cada escola, a escola Clodoaldo
obteve um custo mais elevado dentre as demais escolas e é
a que apresentou um menor score no IDEB, tanto dentre as
escolas sediadas em Cacoal como nos demais municípios.
Tabela 8 – Custo-aluno das escolas por programa – anos
2013 e 2014, em (R$1,00)
Escola
EEEFM
Raimundo
Euclides
Barbosa

2013
PDDE PROAFI
125,36

88,43

Média
213,79

PDDE PROAFI
188,01

166,63

Escola

2014

PDDE PROAFI

Média

PDDE PROAFI

Média

EEEF Anísio
Serrão de
Carvalho

30,10

109,55

139,66

56,52

198,81

255,33

EEEFM
Presidente
Emílio G.
Médici

85,91

18,35

104,26

32,72

52,33

85,05

EEEFM Carlos
Drummond
de A.

23,73

117,68

141,41

91,95

102,21

194,16

135,98

132,62

268,60

76,11

296,33

372,44

73,03

182,69

255,72

39,25

78,60

117,85

EEEFM
Clodoaldo
Nunes de
Almeida
EEEFM Cora
Coralina

As escolas vêm despendendo recursos do PDDE, em
grande parte, em despesas de capital, na aquisição de bens.
O PROAFI é destinado, na atualidade, para manutenção do
ensino, mas observou-se a aquisição de bens em anos anteriores, sendo justificada a falta de entendimento quando
de sua implantação. Mas, se observado, os dispêndios com
esses recursos para custeio são mais expressivos que com
o do PDDE.
A decisão sobre onde gastar decidida na escola e envolvendo professores, técnicos e pais trata-se da co-gestão e
Dias (2005) menciona que possibilita ao gestor dividir o
poder com os demais participantes; assim, os objetivos da
escola é que dão sentido à organização escolar e guiam a
tomada de decisões. Nesse sentido, chegar à meta prevista
no IDEB, por exemplo, requer um esforço semelhante da
escola e de certa forma compromete todos os envolvidos
no processo decisório.
Tabela 9 – Classificação das despesas realizadas pelas
escolas em (R$ 1,00)
Escola

Custeio
PDDE

PROAFI

Capital
PDDE

PROAFI
2013

EEEFM REB

36.815

120.850

41.763

–

EEEF ASC

12.787

88.432

25.138

93.882

EEEFM PEGM

40.532

7.949

49.413

–

2014

EEEFM CDA

10.193

50.219

12.923

–

Média

EEEFM CNA

38.197

157.105

61.055

13.534

EEEFM CC

29.602

208.271

45.742

212.525

354,64

2014
EEEFM REB
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75.757

94.087

121.360

–

Gestão do PDDE em escolas públicas estaduais da mesorregião do leste rondoniense com menores e maiores scores no IDEB

Escola

Custeio

Capital

PDDE

PROAFI

PDDE

PROAFI

–

82.185

6.310

85.524

EEEFM PEGM

6.665

25.720

15.527

–

EEEFM CDA

2.647

25.138

6.518

–

EEEFM CNA

6.252

257.501

26.922

80.592

71.970

22.080

84.852

22.080

EEEF ASC

EEEFM CC

Conforme Dourado (2001), os verdadeiros problemas
da escola pública estão no fato de serem interpretados de
maneira a não considerar os reais motivos de seu caos,
como exemplo, baixos salários dos professores, falta de
assessoramento didático e outros. Assim, considera-se
importante uma avaliação, na escola, que ultrapasse a
necessidade de recursos para aquisição de máquinas e equipamentos, quando muitos deles nem mesmo são usados
em benefício dos alunos e na qualidade das aulas.

6. CONCLUSÕES
As escolas públicas pesquisadas vêm recebendo recursos
oriundos de programas de apoio financeiro, provenientes de contribuições do governo, dentre eles o PDDE e o
PROAFI. Sobre as prioridades na realização das despesas,
seja de custeio e/ou de capital, as principais melhorias
obtidas, além de pequenas reformas, foram em relação à
aquisição de materiais de consumo, mas algumas escolas
relataram atrasos dos repasses e todas promovem reuniões
para divulgar as despesas e receitas à comunidade, cuja
participação em relação às decisões nas unidades de ensino
é considerada baixa.
Pôde-se constatar que, na proporção de recursos recebidos e gastos, a escola com menor IDEB possui mais alunos
e por isso recebe mais recurso per capita. O percentual de
formação em nível superior das mães de alunos da Cora
Coralina demonstrou ser maior, inclusive um percentual
maior de alunos possui computador com acesso à internet
em suas residências e dispõem de mais pessoal técnico
atuando na escola.
Interessante observar que a formação dos professores
pode ser considerada não somente adequada, como também além do mínimo exigido pela legislação, tendo em vista
que em todas as escolas todos possuem especialização. Mas,
sobre os pais, ainda apresentam um índice de 1% a 35% os
que concluíram o ensino superior e o grau de instrução
dos pais pode influenciar no desenvolvimento educacional
do filho. Além disso, há os pais que não sabem ler e escrever ou não possuem um grau mínimo de escolaridade e,
por conta disso, podem não acompanhar seus filhos nos
estudos, além de cerca de 50% deles, em todas as escolas,
pouco participarem da vida acadêmica dos filhos-alunos.
Os dados coletados sobre as unidades escolares apontaram para melhores condições de atendimento da parte
técnica nas de maiores scores no IDEB; e em relação aos
alunos, do ponto de vista do acompanhamento no ambiente
familiar, os pais têm formação educacional mais elevada e

podem subsidiar no processo formativo dos filhos. Ainda,
as escolas não sentem dificuldades em prestar contas, mas
sim na falta de estabelecimentos comerciais formalmente
habilitados para participar de processos licitatórios.
Embora venha recebendo mais recursos e apresente um
custo-aluno maior, vale ressaltar que ao possuir mais alunos
e maior estrutura física para manter, a escola com menor
IDEB tem responsabilidades ampliadas e uma gestão, de
certo modo, um pouco mais complexa, ou seja, o recurso
por si só e os investimentos, crê-se, não determinam a
nota se seu uso não for bem planejado, pois se crê que um
bom processo de gestão pode potencializar a aplicação dos
recursos, sejam eles pedagógicos ou financeiros, e elevar a
qualidade da educação da escola.
O governo possui leis e programas para o custeio da
educação básica, com normas que aparentemente suprem
as necessidades dos alunos, mas a questão é se de fato a
quantidade de recursos é suficiente e se são distribuídos de
maneira equitativa, inclusive na escola, visto que os gastos
por aluno são considerados baixos em comparação com as
necessidades, apesar de se entender que a qualidade na
educação não é dependente somente desse fator. É importante frisar que apesar de os recursos serem regulamentados e repassados considerando uma metodologia padrão,
a parte repassada pelo poder público ainda é considerada
aquém da necessidade da escola, e ainda há os atrasos nos
recebimentos, o que dificulta o equilíbrio da gestão e, ainda,
vale advertir que os recursos financeiros são tão importantes quando o correto trabalho e empenho dos gestores.
Pôde-se identificar a importância da realização da prestação de contas nas escolas, visto que apesar de obrigatórias, também auxiliam no estudo dos principais problemas
enfrentados. O aumento dos recursos pode contribuir para
mais aquisições de insumos pedagógicos e melhorias da
infraestrutura, mas vale ressaltar o papel dos educadores
e de uma boa gestão (a comprometida com o processo de
formação do aluno) nesse processo.
Acredita-se que um planejamento de longo prazo possa
fazer a diferença, não sendo afirmado aqui que os recursos
sejam suficientes e estão sendo mal direcionados, mas que
o uso vinculado à qualidade desejada (para a escola) poderia
trazer melhores resultados.
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O programa nacional de alimentação escolar – município de Taquaritinga/SP
The program national school feeding – Taquaritinga/SP city
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RESUMO – Este trabalho articula-se às atividades de pesquisa/interface extensão e ao trabalho de conclusão de
curso Tecnologia em Agronegócios na Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga/SP, tendo como orientador do
Prof. Marcelo Rodolfo Picchi, em 2011. No atual Projeto de PIBIC/Unesp/Fclar (2016-2017) objetiva-se atualizar
e articular as demandas e os projetos de extensão e de programas(estaduais paulistas) concernentes à educação profissional e tecnológica ofertadas pelas Faculdades de Tecnologia/SP aos programas federais ofertados
pelos Institutos Federais na educação profissional e tecnológica. O Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) revela as demandas e alternativas para os pequenos produtores rurais a fim de valorizar a produção da
região e favorecer a inserção de alimentos na merenda escolar oriundos da produção agrícola regional/local
na merenda escolar, fomentando as cadeias produtivas, em especial a da agricultura familiar, incentivando
os pequenos produtores rurais a permanecerem no campo. Verificou-se que na região de Taquaritinga esses
produtores geralmente deixam o campo por falta de incentivos e de uma política agrícola subsídios econômicos conjugadas à expansão da cultura de cana-de-açúcar; bem ainda observou-se também a incipiente
divulgação e ciência dos produtores quanto às alternativas do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Este artigo apresente aspectos da implementação do PNAE e sua articulação com as demandas municipais e
com a agricultura familiar da região de Taquaritinga/SP.
PALAVRAS-CHAVE: agricultura familiar; programa nacional de alimentação escolar (PNAE); faculdades de
tecnologia; políticas da educação profissional e tecnológica.
ABSTRACT – This work is structured to research activities / interface extension and completion of course work Agribusiness
Technology in the Faculty of Taquaritinga Technology / SP, with the guidance of Prof. Rodolfo Marcelo Picchi in 2011. In
the current Project PIBIC / Unesp / Fclar (2016-2017) aims to update and articulate the demands and extension projects and
programs (São Paulo state) concerning the professional and technological education offered by the Faculties Te chnology /
SP to federal programs offered by the federal Institutes in education and tecnológica. O National School Feeding Programme
(PNAE) reveals the demands and alternatives for small farmers in order to enhance the production of the region and promote
the integration of food in school meals come from the regional agricultural / place in school meals, promoting productive
chains, particularly family farming by encouraging small farmers to remain in the field. It was found that in Taquaritinga
region these producers usually leave the field for lack of incentives and an agricultural policy combined economic benefits
to the expansion of cultivation of sugarcane; and yet also noted it is the incipient science dissemination and producers as
to the National School Feeding Programme alternatives. This article presents aspects of the implementation of PNAE and
its relationship with local demands and the family farming Taquaritinga / SP region.
KEYWORDS: family farming; national school feeding programme (PNAE); colleges of technology; vocational and technological education policies.

1. INTRODUÇÃO
Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), implantado em 1955, garante, por meio da
transferência de recursos financeiros, a alimentação escolar
dos alunos de toda a educação básica (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e

adultos) matriculados em escolas públicas e filantrópicas.
Seu objetivo é atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo
para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e
o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover
a formação de hábitos alimentares saudáveis (CHAVES et
al., 2009) além de oferecer mais oportunidades para quem
produz os alimentos oferecidos na merenda escolar.
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Isso se dá, por um lado, pela integração de políticas relacionadas à saúde da população de escolares e, por outro,
pela criação de mercados para os agricultores familiares,
inclusive com potencial para fomentar práticas de gestão
ambiental. (TRICHES e SCHNEIDER, 2010).
Dessa forma, é aberta a oportunidade de um mercado,
o da alimentação escolar, no qual a agricultura familiar
pode atuar como fornecedor. Assim, há a maior probabilidade do desenvolvimento local, aumento do dinamismo na
economia local e desconcentração da renda regional, além
do estímulo ao consumo de produtos orgânicos/agroecológicos na alimentação escolar, disseminando sistemas de
produção de menor impacto ambiental, dando segurança e
garantia de comercialização para o mercado (FNDE, 2011).
Será abordado neste trabalho como foi o desdobramento
do PNAE no município em 2011.

2. METODOLOGIA
As informações foram captadas por meio de entrevistas
semiestruturadas, após o consentimento informado dos
depoentes seguindo os critérios referidos por Triches e
Schneider (2010), definindo o(s) grupo(s) social (is) mais
relevante(s) para as entrevistas e observação. Foram inquiridos representantes dos seguintes grupos: 11 agricultores
familiares que possuem a Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP) (requisito essencial para que o produtor possa fornecer os alimentos para merenda escolar) conveniados
do Sindicato Rural de Taquaritinga, agentes da Casa da
Agricultura, Secretário da Administração e Nutricionista
da Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Pesquisas de
dados via internet em sites oficiais como Ministério do
Desenvolvimento Agrário, IBGE, CATI/IEA e Projeto Lupa,
visando alcançar os detalhes das informações e explorar o
cenário do município em relação ao PNAE.

3. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR (PNAE):LEI FEDERAL Nº
11.947/2009
A Lei nº 11.947/2009 dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, e explana no Art.
14 que, do total dos recursos financeiros repassados pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou
de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da
reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
comunidades quilombolas, dispensando-se o procedimento
licitatório, realizando Chamadas Públicas.
As chamadas públicas são feitas pelas entidades executoras (Secretarias Estaduais de Educação, prefeituras
ou escolas, neste caso a entidade é a Prefeitura Municipal
de Taquaritinga) em jornal de circulação local, regional,
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estadual ou nacional, em página na internet e na forma
de mural em local público de ampla circulação, de acordo
com o Art. 20 da Resolução 26/2013
As informações contidas nas chamadas devem ser: quais
os alimentos e a quantidade de cada um deles que desejam
adquirir da agricultura familiar para alimentação escolar,
tipos de produtos, cronograma das entregas (periodicidade,
início e fim do fornecimento), locais das entregas e quantidades; para que os fornecedores apresentem corretamente
os projetos de venda e deve sempre visar o interesse público.
Todos os critérios para garantir a lisura do processo devem
ser garantidos, por exemplo, manter os envelopes lacrados
até o momento da abertura pública.
A Chamada Pública é um processo para formalização
de dispensa de licitação. Utilizada para a contratação de
serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER,
prevista como sendo serviços de educação não formal, de
caráter continuado, no meio rural, que vise a promoção
e divulgação de conhecimentos para gestão, produção,
beneficiamento e comercialização de atividades e serviços agropecuários e não agropecuários, agroextrativistas,
florestais e artesanais. Está prevista no art. 19 da Lei n.
12.188/2010, sendo que o edital deverá dispor sobre o objeto
a ser contratado, descrevendo-o de forma clara, precisa e
sucinta; a qualificação e a quantificação do público beneficiário; a área geográfica da prestação dos serviços; o prazo
de execução dos serviços; os valores para contratação dos
serviços; a qualificação técnica exigida dos profissionais,
dentro das áreas de especialidade em que serão prestados
os serviços; a exigência de especificação pela entidade que
atender à chamada pública do número de profissionais que
executarão os serviços, com suas respectivas qualificações
técnico-profissionais; os critérios objetivos para a seleção
da Entidade Executora.
Dentre outras questões que deverão ser abordadas no
edital, a qualificação técnica levará em conta a qualificação dos profissionais que a candidata à contratação, e não
somente a experiência anterior da entidade.
O prazo entre a divulgação e a abertura dos envelopes,
como disposto no parágrafo único do Art. 26, atualizada
pela Resolução 4/2015, são de no mínimo 20 (vinte) dias,
por meio de divulgação na página inicial do órgão contratante na internet e no Diário Oficial da União, bem como,
quando julgado necessário, por outros meios, tais como
jornais, revistas e outros meios de comunicação. Segundo
o Secretario da Administração da Prefeitura Municipal de
Taquaritinga em 2011, o município ainda não participa do
PNAE, mas a partir do ano que vem (2012) já serão realizadas Chamadas Públicas (modalidade de edital relativo à
agricultura familiar). No entanto, o Sr. Secretário informou
que na região onde o programa está sendo implantado,
as chamadas públicas, estão “desertas”, ou seja, não são
apresentados nenhum projeto de venda, proporcionando
uma expectativa não muito boa para o município, podendo
assim, ocorrer o mesmo resultado, porém o objetivo é a
efetivação deste Programa no município.
Nesta mesma Resolução no Art. 29, orienta que os

EIXO TEMÁTICO 1

O programa nacional de alimentação escolar – município de Taquaritinga/SP

preços de referência servirão de parâmetro para os valores dos produtos a serem adquiridos, demonstrando
que o gestor pagou preços justos e não devem constar
na Chamada Pública. O município deve informar-se nas
Superintendências Estaduais da CONAB (Companhia
Nacional de Abastecimento) ou nos outros executores do
PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), sobre os preços
de referência praticados pelo programa, inclusive os preços
praticados em projetos do PAA do próprio município e nas
localidades em que não houver PAA, os preços de referência
deverão ser calculados com base em critérios definidos a
partir do valor gasto no ano para compra da agricultura
familiar e devem ser atualizados semestralmente.
Os produtos da agricultura familiar para alimentação
escolar não poderão ter preços inferiores aos pagos pelo
Programa de Garantia de Preços para Agricultura Familiar
(PGPAF).
O projeto de venda de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar deverá ser elaborado tento pelo grupo formal - cooperativas ou associações
da agricultura familiar com (DAP) - Declaração de Aptidão
ao Pronaf jurídica; ou pelo grupo informal -agricultores
familiares com DAP física não organizados formalmente
(assessorado pela entidade articuladora), sempre de acordo
com a Chamada Pública. Devem assinar o documento o
representante do grupo formal e os agricultores fornecedores do grupo informal.
Com população de 53.988 mil habitantes e 12.155 alunados (censo escolar 2009), o município de Taquaritinga
recebe R$ 764.940,00 do total dos recursos projetados para
a secretaria estadual de educação na rede estadual, e cerca
R$ 229.482,00 corresponde ao percentual mínimo (30%) de
aquisição para execução do PNAE de acordo com o Art. 14 da
Lei 11.947 de 16 de junho de 2009. Segundo o Secretário da
Administração de Taquaritinga, com esse valor de repasse
a Prefeitura pode optar por aceitar propostas apenas de
grupos formais, mas que no período não existia no município. Todos os alimentos em 2011 eram adquiridos por
licitação, e comprados de varejões da cidade. Hoje existe a
Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar
de Taquaritinga (APRAFT), o que pode facilitar a efetivação
deste programa.
Para a seleção dos projetos nas chamadas públicas, a
Resolução 26/2013, indica no Art.25, que os projetos de
venda habilitados serão divididos em: grupo de projetos
de fornecedores locais, grupo de projetos do território rural,
grupo de projetos do estado, e grupo de propostas do País.
As prioridades para a seleção se darão da seguinte forma:
I - o grupo de projetos de fornecedores locais terá prioridade sobre os demais grupos; II - o grupo de projetos de
fornecedores do território rural terá prioridade sobre o do
estado e do País; III - o grupo de projetos do estado terá
prioridade sobre o do País.
Já em cada grupo de projetos, a seleção será observada
na seguinte ordem: I - os assentamentos de reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades quilombolas, não havendo prioridade entre estes; II - os
fornecedores de gêneros alimentícios certificados como

orgânicos ou agroecológicos, segundo a Lei nº 10.831, de
23 de dezembro de 2003; III - os Grupos Formais (organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao
PRONAF - DAP Jurídica) sobre os Grupos Informais (agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao
PRONAF - DAP Física, organizados em grupos) e estes sobre
os Fornecedores Individuais (detentores de DAP Física);
E, se caso a Entidade Executora não obtenha as quantidades necessárias de produtos oriundos do grupo de
projetos de fornecedores locais, estas deverão ser complementadas com os projetos dos demais grupos, de acordo
com os critérios de seleção e priorização estabelecidos na
legislação.
O limite individual de venda por agricultor familiar é de
valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/
ano, acrescentado pela Resolução 4/2015/CD/FNDE/MEC, e
devem atender o que determina a legislação sanitária, que
normatiza o registro dos produtos e empreendimentos no
Serviço de Inspeção Federal (SIF); no Serviço de Inspeção
Estadual (SIE); no Serviço de Inspeção Municipal (SIM);
no Serviço de Inspeção Vegetal/MAPA; e na Vigilância
Sanitária.
O problema no período da pesquisa é que, como não
existiam grupos formais no município, esta verba seria
investida em outros municípios se caso aparecessem projetos de vendas, obedecendo à ordem citada acima, e, o
que seria investido e serviria de fomento para agricultores
familiares da cidade, estaria beneficiando outros agricultores e municípios ao invés de Taquaritinga.
Depois da seleção é feito um contrato que estabelece
o cronograma de entrega dos produtos e a data de pagamento dos agricultores familiares. O contrato de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar sem
licitação para a alimentação escolar deverá ser assinado
pela entidade executora, pela cooperativa ou associação
(grupo formal) e/ou agricultores familiares (grupo informal). O início da entrega dos produtos será de acordo com
o cronograma previsto no contrato. Quando isso ocorre, o
representante da entidade executora e do grupo fornecedor
deverá assinar o Termo de Recebimento da Agricultura
Familiar, além da ciência da entidade articuladora, no caso
dos grupos informais. Esse termo atesta que os produtos
entregues estão de acordo com o contrato e com os padrões
de qualidade exigidos e os documentos fiscais exigidos são:
nota do produtor rural (bloco do produtor), nota avulsa ou
nota fiscal

4. OS ALIMENTOS
Para que o município possa adquirir alimentos produzidos
pelos agricultores familiares, deve respeitar os seguintes
critérios estabelecidos pelo PNAE: a) alimentação saudável
e adequada; b) respeito à cultura, às tradições e aos hábitos
alimentares; c) controle social; d) segurança alimentar e
nutricional; e) desenvolvimento sustentável, que significa
adquirir gêneros alimentícios diversificados, produzidos
localmente.
Para a elaboração do cardápio, o PNAE preconiza a
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presença do nutricionista, o qual assume a responsabilidade técnica pelo Programa, pois, sabe-se que o cardápio
elaborado de acordo com a ciência da nutrição contribui
para promoção de hábitos alimentares saudáveis, incentiva
o consumo de alimentos regionais e promove melhoria da
saúde da população atendida (CHAVES et al., 2009). Os
cardápios deverão oferecer, no mínimo, três porções de
frutas e hortaliças por semana. Devem-se mapear os produtos da agricultura familiar local na Secretaria Municipal
de Agricultura, no escritório da Empresa Estadual de
Assistência Técnica e Extensão Rural local ou nas organizações da agricultura familiar e elaborar cardápios respeitando a cultura alimentar local, a diversidade e sazonalidade da produção da agricultura familiar da região e
informar à entidade executora a demanda, especificando
quais os produtos e a quantidade de cada um.
Os alimentos que podem ser comprados de agricultores familiares segundo a Nutricionista da Prefeitura de
Taquaritinga (na época) são hortifrútis em geral, verduras,
legumes e frutas, dentre eles alface, brócolis, espinafre,
rúcula, jiló, berinjela, mandioquinha, cenoura, abobrinha,
chuchu, batata, banana, mamão, tomate, e até mel.
Segundo o levantamento feito pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento no Projeto Lupa, a situação
do município em 2007/08, em todas as propriedades rurais
existentes as culturas cultivadas estão demonstradas no
gráfico a seguir:
Figura 1 – Culturas do município de Taquaritinga/SP
2007/2008
Nº de unidades de produção
Cana-de-açucar

653
352

Laranja

376

Limão
202

Manga
Amendoin

23

Abacate

25

Cebola

10

Lichia

12

Carambola

30

Pupunha

7

Goiaba

136

Abóbora

10

Tangor

126

Lima

11

Milho

76

Batata-doce

3

Tangerina

89

Maracujá

8

Banana

4

Mandioca

56

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da Secretaria de Agricultura
e Abastecimento, CATI/EA, Projeto LUPA.

Pelo que observamos nas culturas locais, os cardápios
deveriam de ser ajustados, pois o que prevalecia é a cultura
de cana- de açúcar. A maioria dos produtos adquiridos para
merenda escolar do município não são produzidos, e os que
são produzidos como mandioca e banana, por exemplo,
teriam que estar vinculados a um grupo formal, de acordo
com a opção da Prefeitura, e se aderido ao programa, esses
produtos devem ser buscados em outros locais, respeitando
a ordem de seleção definida na legislação.
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5. AGRICULTURA FAMILIAR
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário quem
pode fornecer os produtos de gênero alimentício são dois:
os grupos formais, ou grupos informais.
De acordo com a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que
pratica atividades no meio rural, possui área menor a 4
módulos fiscais, mão-de-obra da própria família, renda
familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento pela
própria família. Também são considerados agricultores
familiares: silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados.
Para que seja fornecedor, a família deve estar identificada pela DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf (Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura):
• Em caso de grupos formais (organizações da agricultura
familiar), é necessária a DAP Jurídica da organização;
• Em caso de grupos informais (grupo de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais), é necessária a
DAP Física de cada família fornecedora.

Consta no IBGE que 84,4% dos estabelecimentos agropecuários eram de agricultura familiar no Brasil no Censo de
2006, e no município de Taquaritinga – SP, há 251 propriedades que se encaixam na definição de Agricultura Familiar
(Censo da Agricultura Familiar 2006 – IBGE) e somente 81
propriedades rurais possuem a Declaração de Aptidão ao
Pronaf (Listagem Ministério do Desenvolvimento Agrário
01/08/2011 21:42).
Dessas 81 DAPS do município apenas duas podem
fornecer os alimentos que são comprados para alimentação escolar, segundo o Secretário da Administração de
Taquaritinga (na época), pois somente essas duas propriedades produzem os alimentos que são comprados para a
merenda pela Prefeitura. O Senhor Secretário também
informou que esses dois agricultores sabem do Programa,
mas não tem o conhecimento da organização de um grupo
formal para que possam vender para a Prefeitura, como se
pode verificar no gráfico abaixo; não foram informados os
nomes dos agricultores.
Foram realizadas entrevistas com agricultores familiares
que são conveniados do Sindicato Rural de Taquaritinga,
a maior parte produz laranja, limão e manga, um produz
também abacate e outro produz mandioca.
Dos onze conveniados, cinco não conhecem o PNAE,
dois já ouviram falar, e três não foram possíveis entrar
em contato.
Apenas um agricultor familiar, conhece o programa, já
procurou a prefeitura e deseja participar do PNAE, tem a
Certificação IBD Orgânico 1, e é associado a um instituto
1 IBD - Associação de Certificação Instituto Biodinâmico é uma organização que desenvolve atividades de certificação de produtos orgânicos e biodinâmicos. Foi instituída em 1991, desmembrando-se do então Instituto
Biodinâmico de Desenvolvimento Rural. A certificação IBD Orgânico é orientada por diretrizes que buscam a qualidade do produto aliada à qualidade
de vida do trabalhador.

EIXO TEMÁTICO 1

O programa nacional de alimentação escolar – município de Taquaritinga/SP

de Itápolis/SP, que comercializa produtos orgânicos de
produtores familiares, ele é o único do município que pertence a esse Instituto. Na sua propriedade são produzidos
limão, berinjela, quiabo, abobrinha, milho, alho açafrão,
gengibre e alho.

aquisição de máquina de beneficiamento de citros e caixaria. Já a segunda fase será destinada a construção de
uma agroindústria para processamento mínimo de folhas e
legumes. O prazo final para execução se encerra em setembro de 2017.

Figura 2 – Situação do município em relação de quantidade
de propriedades que se encaixam na definição de
agricultura familiar e quantidade de Declarações de
Aptidão ao Pronaf

6. CONCLUSÕES

Agricultura Familiar no Município de Taquaritinga-SP
Agricultores familiares no município de Taquaritinga-SP
Nº de declaração de aptidão ao Pronaf

76%

24%

Apenas duas propriedades
produzem os alimentos
comprados para a merenda
escolar no município.
Fonte: Elaborado pela autora.

Dos outros agricultores familiares têm-se a informação
que a produção é vendida para fábrica, packing house, ou por
atacadistas que compram os produtos para revendê-los
no CEAGESP.
Todos os produtores afirmaram que a produção vai
para o mercado interno, apenas um relatou que vende para
packing house de exportação, para isso tem uma produção
diferenciada que atende os padrões de qualidade que o
exportador exige.
Pode-se verificar que há falta de informação a respeito
do PNAE no município, pois 46% dos agricultores familiares entrevistados não têm conhecimento do programa,
apenas um produtor rural entrevistado conhece a fundo o
programa revelando interesse em participar; os produtores
que “já ouviram falar”, e os que não sabem do programa
evidenciaram interesse em terem maiores informações,
visto assim um passo importante, a disposição de um dos
elementos-chaves para a execução do programa.
Hoje, o munícipio possui a APRAFT, que conta com o
apoio da FATEC Taquaritinga, da Prefeitura Municipal de
Taquaritinga, do Sindicato Rural e da Câmara Municipal
de Taquaritinga. A Associação foi contemplada em maio
deste ano para receber investimento do governo do Estado,
além de financiamento junto ao Fundo de Expansão do
Agronegócio Paulista – FEAP, firmando um termo de compromisso destinando esses recursos destinam-se a construção de um “packing house” (unidade de beneficiamento),

Conclui-se que, o sucesso da aplicação do Programa
Nacional da Alimentação Escolar no município de
Taquaritinga depende primeiramente da disseminação
de informação aos agricultores familiares do programa e
instruir para os que possuem a Declaração de Aptidão ao
Pronaf a organizarem grupos formais, e aos que ainda não
tem, que busquem os órgãos e entidades que emitem DAP 2.
A Prefeitura deve mapear os alimentos que são produzidos na região, respeitando a cultura alimentar local, a
diversidade e sazonalidade da produção da agricultura
familiar e reformular os cardápios e conforme as especificações dos produtos de acordo com quanto, quando e o
que é produzido pelos produtores rurais do local.
Outra dificuldade enfrentada na aquisição de alimentos
da agricultura familiar para o PNAE é a produção em baixa
escala desses produtores sendo que, o que foi descrito no
projeto de venda como os alimentos e a quantidade de cada
um, tipos de produtos, cronograma das entregas (periodicidade, início e fim do fornecimento), locais das entregas e quantidades descritas no projeto de venda devem
ser obedecidos, e com uma produção em baixa escala é
dificultoso o cumprimento do mesmo, surgindo assim a
necessidade de se formar um grupo formal para facilitar
esse processo, cooperativa ou associação para auxiliá-los
na adequação quanto aos documentos necessários para sua
participação das chamadas públicas e no cumprimento dos
projetos de venda de modo que o fornecimento de gêneros
alimentícios da agricultura familiar seja garantido durante
todo o ano letivo.
Esta sugestão para a criação do grupo formal poderia
unir os gêneros alimentícios de todos os agricultores de
forma a se ter uma quantidade satisfatória para atender a
chamada pública. Os agricultores que foram entrevistados
e foram informados do Programa Nacional de Alimentação
Escolar demonstraram que estão dispostos a se adequar
ao programa, e procuram incentivos para se fortalecer.
Os incentivos podem ser dados pela Prefeitura juntamente com a Casa da Agricultura, Sindicato Rural e até
2 A emissão de DAP é delegada aos seguintes órgãos e entidades: Instituições
Estaduais Oficiais de Assistência Técnica e Extensão Rural; CEPLAC – Comissão
Executiva de Plano da Lavoura Cacaueira; CONTAG – Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura; STR – Sindicato de Trabalhadores Rurais,
formalmente filiados à CONTAG; FETRAF – Federação dos Trabalhadores
na Agricultura Familiar; STRAF – Sindicato de Trabalhadores na Agricultura
Familiar, formalmente filiados à FETRAF; ANPA – Associação Nacional dos
Pequenos Agricultores; CAPB – Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil; ITESP – Fundação Instituto Estadual de Terras do Estado de São Paulo
“José Gomes da Silva”; FUNAI– Fundação Nacional do Índio; MPA– Ministério
da Pesca e Aquicultura; Federação de Pescadores; Fundação Cultural Palmares;
INCRA– Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e SRA– Secretaria
de Reordenamento Agrário/MDA.
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mesmo uma Instituição de Ensino, como a FATEC, realizando projetos, dando informações, e realizando consultorias. Tendo-se a organização e realizando mudanças de
acordo com as normas adequadas, o sucesso do programa
no município será concretizado.
Por fim, constata-se a importância das atividades e dos
projetos de extensão e de assessoria aos pequenos produtores rurais a serem prestados via interação e canal permanente de diálogo dos cursos de graduação tecnológica em
agronegócios, e especialmente, as alternativas propiciadas
pela gestão dos cursos superiores de tecnologia ofertados
pelas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (e
como também dos Institutos Federais) e de novos caminhos
de fomento ao desenvolvimento regional.
Destaca-se a relevância de Programas e Projetos de
Extensão que podem ser viabilizados no âmbito da educação profissional e tecnológica pública na perspectiva de
desenvolvimento regional.
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RESUMO – Este artigo visa revisar os caminhos percorridos pelas Políticas Públicas para a implantação
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, bem como apresentar um breve entendimento
do que vem a ser Políticas Públicas e seus objetivos nos setores econômicos e em especial neste artigo, no
setor educacional. A partir de revisão literária, desenvolveu-se a analise sobre a importância da manutenção
e acompanhamento das Políticas Educacionais para garantir resultados positivos. Foi utilizado o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Ilhéus como exemplo da proposta deste artigo, visando
apresentar dados de uma pesquisa em curso que possam exemplificar a relevância da atenção da gestão às
Políticas Públicas, principalmente após a sua implementação. Caminho este que só se tornou possível a partir
de estudos sobre as concepções e elaborações de Políticas Públicas.
PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; políticas educacionais; gestão.
ABSTRACT – This article aims to review the paths taken by the Public Policy for the implementation of the Federal
Institute of Education, Science and Technology, as well as provide a brief understanding of what comes to public policy
and objectives in the economic sectors and especially in this article, the educational sector. From literature review, analyses were developed on the importance of maintenance and monitoring of educational policies to ensure positive results. It
was used the Federal Institute of Education, Science and Technology - Campus Ilhéus as an example of the purpose of this
article, aimed at presenting data from an ongoing research that may illustrate the relevance of attention of management
to public policy, especially after its implementation. This study was possible because of the research on the concepts and
elaborations of Public Policy.
KEYWORDS: public policy; education policy; management.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo é originário da pesquisa em andamento “A
Inovação e as Práticas Educativas no Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia – Campus Ilhéus”. O interesse em desenvolver pesquisa em paralelo sobre Políticas
Públicas se fez necessário mediante a própria formação dos
Institutos, através de Políticas Educacionais. Podemos aqui
reiterar que as mesmas estão inseridas no contexto das
Políticas Públicas. Foi possível sua implementação visando
o agir e o fazer a partir de embasamento governamental,
visando alcançar uma parcela da população que necessitava
de qualificação educacional e profissional.
As Políticas Públicas passam a existir nas últimas décadas a partir da necessidade de um controle de gastos pelo
governo e isso se aplicava principalmente aos países em
desenvolvimento, visando equilíbrio entre orçamento e
despesas. Esta concepção e modelo de atuação começa
também a ser efetivada nos setores sociais com vistas ao

atendimento e bem estar da sociedade. A partir daí o Estado
passa a ser limitado nas intervenções na economia e nas
ações sociais.
Como área de conhecimento, Política Pública era o título
de disciplina ofertada nos Estados Unidos que estudava o
Estado e suas Instituições sem envolvimento com ações ou
produções do governo. Segundo Souza (2006), na Europa,
a área surge como desdobramento dos trabalhos baseados
em teorias explicativas sobre o papel do Estado e de ações
de uma das mais importantes de suas instituições, que é o
governo. Tal situação se dá de modo diferente dos Estados
Unidos, onde a área surge no meio acadêmico sem estabelecer relações sobre o papel do Estado, mas atuando de
forma direta nas ações do governo.
O objeto deste artigo é entender o papel das políticas
públicas na implantação dos Institutos Federais, revisando
os caminhos percorridos e se as práticas docentes desenvolvidas estão condizentes com a proposta inicial que os instituiu. O foco de estudo é o Instituto de Educação, Ciência e
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Tecnologia da Bahia (IFBA) – Campus Ilhéus Para traçar este
caminho é preciso partir de estudos sobre as concepções e
elaborações de Políticas Públicas. Somente o governo, e o
poder público, no sentido mais amplo, teriam condições
de tornar a iniciativa de pensar um relevante instrumento
para expansão e interiorização do ensino profissional e
tecnológico, mais efetivo do que o até então sustentado,
nas últimas décadas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Para maior entendimento das discussões aqui empreendidas é de grande importância um esclarecimento sobre
Estado e Governo. Segundo Höfling (2001) Estado é um
conjunto de instituições permanentes como órgãos legislativos, tribunais, exércitos e outras, que possibilitam a ação
do governo. Governo é um conjunto de programas e projetos
que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da
sociedade civil e outros) e propõe para a sociedade como um
todo, configurando-se a orientação política de um determinado governo que assume e desempenha as funções de
Estado por um determinado período. Políticas públicas
são aqui entendidas como o “Estado em ação”. É o Estado
implantando um projeto de governo, através de programas,
de ações voltadas para setores específicos da sociedade.
Apesar das Políticas Públicas serem de responsabilidades do Estado, é de competência do Governo a implementação e manutenção envolvendo órgãos públicos, diferentes
organismos e agentes relacionados à política implementada, conforme aborda Höfling (2001).
As políticas públicas podem ser desenvolvidas nas estâncias federais, estaduais ou municipais visando proporcionar
resultados específicos. É um ciclo básico da gestão onde se
reconhece o problema, formula e propõe a solução, toma-se
a decisão escolhendo a solução mais adequada, programa
tal solução e por fim avalia com o monitoramento das ações.
Souza (2006) diz que não existe um único conceito para
Políticas Públicas, dentre alguns, campo de estudo que
analisa o governo à luz de grandes questões públicas ou
conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos
específicos. Enfim, podemos dizer que é um conjunto de
ações e iniciativas voltadas para implantar, resolver ou
melhorar alguma lacuna. Para tal são realizadas pesquisas
que venham delinear o direcionamento para esta implantação como pesquisa de viabilidade econômica e social.
As pesquisas são realizadas tentando prever possíveis
resultados positivos e também negativos ou simplesmente
não condizentes ao resultado almejado. É plenamente possível, no entanto, e na maioria das vezes já esperado, que
situações adversas ao pesquisado aconteçam e venham
apresentar resultados que, ao invés de somar, venham
indicar outra pesquisa que levará a outro estudo e consequentemente a outras medidas que possam levar aos
resultados esperados. A gestão das Políticas Públicas é um
ciclo sem fim. Há de se ter acompanhamento constante
para obtenção de resultados positivos, pelo menos durante
a sua vigência. É o desafio da gestão de controlar algo que
é de natureza dinâmica.
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De acordo com Noma (2012, p. 64), Políticas Públicas
Sociais são aquelas destinadas à educação, à saúde, à previdência, à habitação, à segurança pública, ao saneamento,
ao trabalho e ao emprego etc. Aqui, em especial, discutimos as Políticas Públicas na Educação, corte social das
Políticas Públicas.
No que concerne aos estudos acerca dos princípios básicos de um Instituto Federal, nota-se que esse tipo de instituição é gestado como um projeto arrojado, cujo propósito
e especificidade devem abranger os diversos níveis educacionais, do ensino profissional e tecnológico. Esses níveis
perpassam do ensino médio ao ensino superior, ao mesmo
tempo em que desenvolve a dedicação à pesquisa. Tais particularidades pressupõem apoio à inovação nos sistemas
produtivos locais, visando o bem estar da comunidade.
Os institutos preveem uma metodologia de ensino voltado para a articulação entre teoria e prática. Diretrizes
foram formuladas visando um ensino que tivesse como
premissa um ensino prático, embasado por conhecimento
teórico, mas principalmente dando ênfase à prática. Como
diz a Resolução 06 publicada no DOU, nº184 de 21 de setembro de 2012 quando publica no Art 3º § 2º,
“Os cursos e programas de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio são organizados por eixos tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e
atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições educacionais, observadas as normas do
respectivo sistema de ensino para modalidade de Educação
Profissional Técnica de Nível médio” (p. 22)

A Resolução apresentada acima estabelece que o conhecimento proposto deva ser flexível e atualizado para que se
enquadre e integre uma proposta inovadora que permita
a conclusão do ensino médio ao passo que este educando
adquira um ensino preconizado aos objetivos de melhores condições de equidade, de cidadania, de trabalho e
inclusão social.
Cabe salientar que o nascimento das escolas federais
ocorreu pelo decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909,
do então presidente Nilo Peçanha, que criou as Escolas de
Aprendizes e Artífices com o intuito de prover as classes
proletárias de meios que garantissem a sua sobrevivência.
Ao longo do século passado, novas denominações foram
dadas, tais como: Escolas Industriais e Técnicas (1942),
Escolas Técnicas Federais (1959), Centros Federais de
Educação Tecnológica – CEFET (1978) e, enfim, em 2008,
surgem os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia – IF através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
I- habilitados em cursos de licenciatura plena e em
Programas Especiais de Formação Pedagógica de Docentes;
II- pós-graduados em cursos de especialização para a formação de docentes para a Educação Profissional Técnica de nível
médio, estruturados por área ou habilitação profissional;
III- graduados bacharéis e tecnólogos com diploma de
Mestrado ou Doutorado na área do componente curricular da
Educação Profissional Técnica de nível médio (Brasil, 2008).
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Diante do exposto até aqui, nos dedicaremos em especial
à realidade do IFBA – Campus Ilhéus, a fim de compreender
como se dá o processo de gestão e políticas públicas aqui
abordados.

3. METODOLOGIA
A proposta do IFBA requer um envolvimento dos docentes,
sejam eles docentes com trajetória em carreiras de formação bacharelado, sejam docentes egressos de cursos de
licenciaturas, que em sua grande maioria não estão inseridos nesta realidade que envolve o ensino; a pesquisa e a
extensão, e muito menos são docentes que desenvolvem
uma prática voltada à proposta dos Institutos, a Educação
Profissional e Técnica. Esse envolvimento pode ser através
de formação docente continuada que os apresente uma
metodologia específica para este propósito.
De fato, é tudo muito novo para os docentes egressos
das universidades dos cursos de bacharelado e dos docentes
ministrantes das disciplinas de formação geral, em especial
no caso do Ensino Médio Integrado, uma das modalidades
ofertadas nos institutos, proposta elaborada que visa o preparo do cidadão para o mundo do trabalho. É importante
que o acompanhamento da proposta inicial de formação
dos institutos seja constante, no que tange ao papel da gestão de cada campus.
Portanto, uma política interna que venha acompanhar
as ações após implementação é necessária para a obtenção
dos resultados almejados.
Diante da flexibilidade apontada na legislação já citada,
constata-se que para o ingresso na carreira docente, o IF
não exige aos recém-ingressos, formação pedagógica condizente com o público alvo da prática docente. Tal situação
torna-se ainda mais crítica, considerando que os docentes
da área técnica advêm dos bacharelados e engenharias,
portanto, não desenvolveram na formação inicial aspectos
ligados ao exercício da docência, muitos desses novos e
jovens professores são mestres e doutores recém-formados, mas sequer conhecem o campo da educação, uma vez
que são bacharéis, em contrapartida os docentes egressos
de licenciaturas não foram preparados para a atuação no
ensino profissionalizante.
Nesse cenário, a reflexão sobre uma possível política de
formação continuada de professores ganha visibilidade,
como interferência nos resultados de evasão e repetência
nos primeiros anos do ensino médio integrado, posto que
tal formação continuada se constitua como espaço e tempo
de organização e reflexão da experiência desses docentes
e torne-se uma ação através da qual o modelo de educação
proposto nos IFs alcance equidade, justiça social e formação
pretendida para o mercado local e regional de profissionais
técnicos, bem como para a promoção do desenvolvimento
humano e social. Portanto, reforçamos aqui a necessidade
de acompanhamento não apenas na implementação das
políticas, mas também uma vigilância nos resultados provenientes de sua aplicação, pois a ocorrência de fatores
advindos de setores que fazem parte e completam os organismos que envolvem as políticas, devem ser monitoradas.

Höfling (2001) reforça
As ações empreendidas pelo Estado não se implementam automaticamente, têm movimento, têm contradições e podem gerar resultados diferentes dos esperados.
Especialmente por se voltar para e dizer respeito a grupos
diferentes, o impacto das políticas sociais implementadas
pelo Estado capitalista sofrem o efeito de interesses diferentes expressos nas relações sociais de poder (p.6).

O papel da gestão dentro da instituição é a condução de
continuidade das políticas implementadas, pois resultados
internos só serão percebidos pelo acompanhamento da gestão, através de ação ampla e continuada. Lück (2011) afirma,
Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinado com as diretrizes e
políticas educacionais públicas, para a implementação das
políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas,
compromissado com os princípios da democracia e com
métodos que organizem e criem condições para um ambiente
educacional autônomo, de participação e compartilhamento,
autocontrole e transparência (p.36).

Esta atuação da gestão em afinar as diretrizes das políticas públicas educacionais faz com que a escola tenha um
papel participante nas políticas. Se não há participação
direta na elaboração das mesmas, que haja então participação colaborativa para o sucesso dos resultados finais.
Dessa forma, passamos a ter a escola como seguimento
dinâmico, atuante e principalmente viva, com perspectivas de mudanças a de adequações necessárias frente à
velocidade de mudanças ao seu entorno.
Segundo Beauclair (2007), novos paradigmas passam a
ser adotados nas organizações em geral, já que os antigos
modelos burocráticos de ordem e controle passam a não ser
mais eficazes, frente aos impactos tecnológicos. Surgem
as organizações aprendentes, as Learning Organizations,
que consistem em trazer a ideia de uma organização que
aprende. As Learning Organizations apresentam um modelo,
que estabelece a relação entre aprendizagem nas e das organizações. O que caracteriza este modelo é o envolvimento
de todos os sujeitos que dela fazem parte e tendo como
foco reflexões sobre novos e possíveis papéis e ações nestes
espaços, levando a novos significados e sentidos que podem
ser construídos às ações nas organizações do século XXI,
quando são propostos enfretamentos aos novos desafios
que emergem no aprender e ensinar.
A constituição de uma escola aprendente perpassa
pela ação coletiva, pela prática da autonomia que atinge
todos os sujeitos e seus espaços-tempos de trabalho. Assim,
destaca-se que esse processo exigirá da gestão escolar um
posicionamento estratégico que possa unificar esforços.
O papel da gestão deve consistir em envolver o elemento
humano, as pessoas e através delas, mudar a cultura que se
vive na escola. A partir deste envolvimento se faz necessário
analisar os processos educacionais desenvolvidos mediante
dimensões política e pedagógica.
Na educação, o conceito de Gestão Escolar passa a ser
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incorporado pela sociedade contemporânea, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, quando no seu
Art. 206, dispõe ao longo do mesmo, a “gestão democrática
do ensino público, na forma da lei” e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9394/96, no seu
Art. 14 destaca o preceito da gestão democrática como um
dos seus princípios, pressupondo a gestão democrática
como um trabalho coletivo, participativo e dialógico.
Apesar de estabelecido em lei desde 1996, essa nova
organização de gestão democrática da escola ainda não
se concretizou enquanto prática. A escola deve ser repensada, ao invés de ficar à espera de fatores externos que
venham estabelecer tal mudança. Essa preocupação acompanhou os estudos teóricos de Dewey, Schutz, Vigotsky
e Piaget, mesmo de formas diversas, todos pertencem, a
certa tradição do pensamento epistemológico e pedagógico.
Alarcão (2011, p.39) diz que “As escolas que já perceberam
o fenômeno começaram a funcionar como comunidades
autocríticas, aprendentes, reflexivas”.
Assim, destaca-se que esse processo exige da gestão
escolar um posicionamento estratégico que possa unificar esforços, através de tomadas de decisão. O papel da
gestão deve consistir não apenas em envolver o elemento
humano, as pessoas e através delas, mudar a cultura que
se vive na escola, juntando esforços, decentralizando o
poder, mas também em refletir e se posicionar através de
pensamento sistêmico, organizador da conceptualização
da escolarização, que implica a utilização de estratégias de
organização das aprendizagens e das ações.
Segundo Senge (1990) cabe a gestão os cinco pilares da
sustentação de uma organização: a liderança; a visão; o
diálogo; o pensamento e a ação que são a sustentação de
uma organização dinâmica e humana. A escola precisa se
enquadrar como organização que aprende. As cinco disciplinas defendidas por Senge são: pensamento sistêmico;
domínio pessoal; modelos mentais; construção de uma
visão compartilhada e aprendizagem em equipe. A essência
da primeira está na mudança de mentalidade, que consiste
em preocupar-se com as inter-relações e os processos de
mudança. A participação nas decisões, o direito de palavra,
a capacidade de responsabilização são assumidos como
imprescindíveis, junto ao desenvolvimento científico dos
conhecimentos sobre gestão é o que Senge (1990) considera uma organização dinâmica, aberta, flexível e como
ele mesmo denomina aprendente.

4. CONCLUSÃO
Considerando o contexto apresentado, os Institutos
Federais, enquanto instituição que materializa os objetivos
da política pública de educação profissional deve buscar
atender as demandas locais, tanto no que diz respeito aos
arranjos produtivos como no processo de desenvolvimento
humano e social.
Assim, o Campus Ilhéus, diante do desafio apontado
sobre os dados de evasão e repetência necessita construir,
coletivamente, ações que possibilitem a alteração desse
quadro e garanta a execução de seus objetivos que confluem
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para tornar a instituição um agente importante na formação profissional e social da comunidade local e regional
onde se insere.
Além disso, cabe salientar que os professores da educação profissional chegam à docência ainda sem uma identidade profissional constituída, a formação continuada
assume um papel que transcende à condição do ensino, mas
atravessa o modo de ser e viver a profissão. Nóvoa (1997)
aponta que a formação continuada é um processo individual de apropriação que depende da capacidade do sujeito
de integrar um conjunto de possibilidades e informações,
podendo transformar esse conjunto de experiências em
material de formação, de conhecimento, de tornar-se professor, por meio de uma atitude reflexiva, coletiva e emancipadora para a autonomia dos docentes.
O processo de formação continuada necessita, portanto,
da intervenção da instituição, pois para o profissional, é
importante que a ação docente integre-se às diretrizes que
corroborem com a filosofia da instituição.
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RESUMO – O presente estudo trata das experiências vivenciadas no ministério das aulas da disciplina Literatura
Infanto-Juvenil no 7º período da Licenciatura em Língua Portuguesa no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Alagoas – IFAL - Universidade Aberta do Brasil – UAB, no Polo de Arapiraca munícipio de
Alagoas e tem como objetivo mostrar como desenvolver os textos infantis em sala de aula sem a escolarização
inadequada e a utilização do livro didático com textos fragmentados. No início da disciplina foi observado que
o professor-graduando trata o ensino da literatura infantil como apropriação dos conteúdos, o que caracteriza
a escolarização inadequada do ensino da literatura infantil, não apresentando estratégias de compreensão
textual e interação significativa que levem o aluno à leitura prazerosa. A sala de aula dos graduandos era
composta por trinta alunos, sendo que cinco já ensinavam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os
resultados da experiência estão no depoimento de cada professor executor do projeto de literatura infantil.
Tais professores estão identificados como: Professora A, B, C, D e E.
PALAVRAS-CHAVE: literatura infantil; escolarização; prática pedagógica.
RESUMEN – El presente estudio trata de las experiencias vividas al ministrar la asignatura Literatura infanto-juvenil
en el 7º periodo del curso de Licenciatura en Lengua Portuguesa en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología
de Alagoas – IFAL – Universidad Abierta del Brasil – UAB, en el Polo de Arapiraca, ubicados en el estado de Alagoas y
tiene como objetivo mostrar cómo desarrollar los textos infantiles en la clase de aula sin la escolarización inadecuada y la
utilización del libro didáctico con textos fragmentados. Al inicio de la asignatura fue observado que el futuro profesor trata
la enseñanza de la literatura infantil, no presentando estrategias de compresión textual e interacción significativa que
llevan el alumno a una lectura agradable. En la clase de aula de los estudiantes de licenciatura era compuesta por treinta
alumnos, siendo cinco de ellos con experiencia en enseñanza del primario. Los resultados de la experiencia están en el la
declaración de cada profesor ejecutor del proyecto de literatura infantil. Tales profesores están identificados en los testigos
como: Profesora A, B, C, D y E.
PALABRAS CLABE: literatura Infantil, escolarización, práctica pedagógica

1. INTRODUÇÃO
O ensino da literatura infantil tem sido produzido nas instâncias da escolarização, ou seja, para os objetivos escolares. A escolarização se faz pelo conjunto de conhecimento
ensinados pela escola, o que caracteriza a instrução escolar.
Para Cortella (2014), a escolarização é apenas uma parte
da educação abordada através de uma infinidade de disciplinas regulares com temas considerados pertinentes. O
processo de escolarização do sujeito é regulamentado por
programas e currículos escolares.
Até o final dos anos 60, a escolarização da infância e da juventude dividia-se entre o ensino primário, obrigatório, com
a duração de cinco anos, e o ensino secundário, em duas
etapas, conhecidas como ginásio, em quatro anos, e colégio, em três anos. A essa etapa seguia-se o ensino superior,
ministrado pela universidade (ZILBERMAN, 2005, p. 46).

Com a reforma educacional no ano de 1970, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 5.692/71, o ensino
ficou dividido em fundamental, obrigatório correspondente
ao antigo primário, com a duração de oito anos, ensino
médio, em três anos, e superior. “A principal providência,
em termos organizacionais, disse respeito ao ensino fundamental, pois a faixa de escolarização obrigatória estendeu-se de cinco para oito anos”. (ZILBERMAN, 2005, p. 47).
Atualmente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece no Art. 21 a
composição da educação escolar em educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino
médio; e educação superior. Determina a escolarização na
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos
17 (dezessete) anos de idade.
Os professores, ao acompanhar a escolarização e por
desconhecimento pedagógico, utilizam os textos literários infantis como conteúdos expostos no livro didático
para aquisição de conhecimento. Esta prática pedagógica
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distorce o texto literário pelo seu uso inadequado, fragmentado, manipulado com regras preestabelecidas e castradoras. O texto literário infantil ao ser transportado para
o livro didático sofre alterações, o que compromete o prazer
pela leitura.
Ao ministrar as aulas da disciplina Literatura Infanto
Juvenil com carga horária de 60 horas, a escolarização inadequada foi percebida no discurso de cada graduando. A
referida disciplina visa a preparar os professores licenciados em Língua Portuguesa a trabalhar a literatura junto à
criança e aos jovens com metodologias dinâmicas, apresentando estratégias para evitar a fragmentação dos textos
literários utilizados em sala de aula.
O estudo apresenta as dificuldades dos professores que
lecionam em uma sala de aula do 1º ano dos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental em trabalhar os textos literários,
mostrando como esses professores escolarizam os textos
da literatura infantil, levando os alunos à memorização da
leitura. Ainda há a construção de propostas pedagógicas,
que proporcionem o prazer pelo texto literário infantil.
Para a concretização do estudo, inicialmente foi feita
uma roda de conversa com os professores graduandos, em
que cada um apresentava a percepção que tinha do ensino
da literatura infantil em sala de aula. Foi, então, que cinco
graduandas/professoras que ensinam no 1º ano dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental se posicionaram e revelaram que, ao ler o texto literário com as crianças, eles se
limitavam às atividades do livro didático e não tinham ideia
de como utilizá-lo de forma diferente, porque, acima de
tudo, estava o conteúdo escolar. Desta forma, ficou caracterizada a escolarização inadequada da literatura infantil.
Mediante às colocações das professoras/graduandas, foi
gerada uma discussão com toda a turma, inclusive com a
professora da disciplina de Literatura Infanto Juvenil e no
decorrer das aulas foram construídos projetos pedagógicos
com estratégias de leitura dinâmicas e prazerosas para a
apresentação dos textos literários infantis em sala de aula.
Em seguida, foi executada a proposta pedagógica na sala
de aula com os referidos alunos do 1º Ano dos Anos Iniciais.
Trata-se de um estudo descritivo e bibliográfico de
natureza qualitativa, cujo tema é a articulação da prática
pedagógica na escolarização da literatura infantil. Para
tanto, foram utilizadas leituras que versam sobre o tema
para assimilação do referencial teórico, a construção de
propostas pedagógicas em grupo de cinco componentes
para o ensino da literatura infantil e o relato das experiências das cinco professoras que desenvolveram o projeto “ler,
contar e recriar a magia dos contos” em sala de aula na rede
Municipal de Arapiraca no estado de Alagoas.

2. A ORIGEM E HISTÓRIA DA
LITERATURA INFANTIL
A literatura está associada à arte e à estética. O texto é considerado literário quando é construído dentro de um efeito
artístico e estético, proporcionando prazer e comoção ao
leitor. Trata-se de um texto que visa a emocionar, decorre
dessa ideia a utilização do emprego da linguagem com
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liberdade e do seu sentido metafórico. A palavra literatura é
originária do latim “litterae” que significa “letras”, conjunto
de saberes com habilidades para leitura e escrita, relacionadas com as artes da gramática, da retórica e da poética.
Literatura é Arte, é um ato criador que, por meio da palavra,
cria um universo autônomo, realista ou fantástico, onde os
seres, coisas, fatos, tempo e espaço, mesmo que se assemelhem aos que podemos reconhecer no mundo concreto que
nos cerca, ali transformado em linguagem, assumem uma
dimensão diferente: pertencem ao universo da ficção (COELHO,
1986, p.31).

Dentro do contexto literário, encontra-se a literatura
infantil que é um gênero literário direcionado para crianças
mesmo sendo escrita por adultos. “A Literatura Infantil
é arte literária, destinada a determinado público. Serve
ao ensino, no entanto, não pode perder a faculdade estética. Importa que o livro infantil não se limite e nem se
determine, mas que sempre extrapole e convide à fruição”.
(OLIVEIRA, 2005. p.125, apud, PAIVA; OLIVEIRA, 2010,
p.29). Entre as várias definições de literatura infantil estão
os livros com capacidade de proporcionar prazer, emoção,
divertimento, fantasia destinados aos interesses da criança.
Os primeiros textos literários escritos, especialmente, para
crianças foram publicados na Europa no século XVII,
entretanto boa parte do conteúdo destes textos não tinha
objetivo de entreter as crianças, mas de lhes ensinarem
pequenas lições.
A história da literatura infantil tem relativamente poucos
capítulos. Começa a delinear-se no início do século XVIII,
quando a criança passa a ser considerada um ser diferente
do adulto, com necessidades e características próprias, pelo
que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber
uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta
(CUNHA, 1999, p.22).

A literatura infantil ganha espaço na Europa no século
XVIII, quando a criança passa a ser diferenciada do adulto
com suas necessidades e características próprias, recebendo
uma educação especial com preparação para uma vida
adulta. É importante lembrar que as crianças, nos séculos
anteriores, participavam junto com os adultos da mesma
literatura e das mesmas brincadeiras. As crianças que pertenciam à nobreza liam grandes clássicos, enquanto que
as crianças de classe menos privilegiada liam ou ouviam
histórias de cavalaria e de aventuras. As lendas e os contos
folclóricos formavam a literatura de cordel apreciada pela
classe popular. Na Antiguidade, as fábulas de Esopo, que
viveu no século VI a.C, eram leituras obrigatórias e até hoje
pertencem à literatura infantil. Os textos da Idade Média
prestavam serviço à Igreja Católica e atuavam com os gêneros fábula, lendas, histórias romanceadas, contos de cavalaria. As lendas, nesse período, traduziam as lutas dinásticas
entre papas e príncipes e os países que participaram nessas
lutas como Alemanha, Itália e Gália adquiriram um acervo
muito rico em lendas históricas. Os referidos textos da
Idade Média serviram de inspiração para o francês, Charles
Perrault e os alemães, Jacob Ludwig Carl Grimm, Wilhelm
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Carl Grimm (Irmãos Grimm).
No século XVII (Classicismo francês) foram editadas as
fábulas de La Fontaine (1621-1695) sendo classificadas como
literatura infantil entre 1668 e 1694, tendo em vista as primeiras manifestações de entendimento do universo particular da infância. Temos também Fábulas e As aventuras
de Telêmaco, de Fénelon (1651-1715), editadas em 1717, e Os
contos da mamãe ganso, de Charles Perrault (1623-1703),
publicados em 1697 dotados de intenção pedagógica ao
incutir valores morais do catolicismo (DUARTE, 2012, p.14).

Carlos Drummond de Andrade (1964) coloca que a literatura infantil tem existência duvidosa.
O gênero “literatura infantil” tem, a meu ver, existência duvidosa. Haverá música infantil? Pintura infantil? A partir de
que ponto uma obra literária deixa de constituir alimento
para o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito adulto? [...] Será a criança um ser à parte, estranho ao
homem, e reclamando uma literatura também à parte? Ou
será a literatura infantil algo de mutilado, de reduzido, de
desvitalizado – porque coisa primária, fabricada na persuasão de que a imitação da infância é a própria infância?

Reportando-se ao pensamento de Andrade, o que se
observa é um questionamento sobre o que realmente traduz
a literatura infantil dentro de uma mensagem artística, sensível e bela, até porque, nos textos literários, é perceptível
a predominância da linguagem no diminutivo, como se as
crianças fossem seres incapazes de criticidade.
A ligação da literatura infantil com a pedagogia ficou
estabelecida quando, no continente europeu, grandes
educadores, a exemplo de François Fénelon, João Amós
Comenius, Joachim Heinrich Campe, entre outros, criaram
uma literatura direcionada para o público infantil.
No caminho da literatura infantil, observam-se duas
tendências, a primeira com as adaptações dos clássicos e a
segunda com a apropriação dos contos de fadas mais sem
especificidade para as crianças, só a partir da coleção das
histórias folclóricas de Charles Perrault - “Pai da Literatura
Infantil” e os Irmãos Grimm é que se estabelece uma ligação
destas histórias com a gênese da literatura infantil.
No Brasil, a literatura infantil é iniciada como obras
pedagógicas adaptadas às produções portuguesas, mesmo
assim o conteúdo das obras mostrava a dependência das
colônias. Nesta fase, se tem como representante Carlos
Jassen com a obra “Contos seletos das mil e uma noite”,
Figueiredo Pimentel com “Contos da carochinha” e Olavo
Bilac com “contos pátrios”. Mas é com Monteiro Lobato
que surge a verdadeira literatura infantil com personagens num universo ficcional. Lobato, ao escrever o “Sítio do
Picapau Amarelo”, cria personagens adultos, a exemplo de
Dona Benta, que orienta as crianças Pedrinho e Narizinho
e outros personagens também de caráter ficcional. Em suas
didáticas, Lobato explorava o folclore, a imaginação e os
problemas de ordem social.
O impulso que a literatura infantil no Brasil vem recebendo, no decorrer do século XXI, “oferta ao leitor atual
um acervo respeitável de boas obras, para serem lembradas

por adeptos de várias gerações”. (ZILBERMAN, 2005, p.
11). Nesses acervos literários, encontram-se escritores
importantes com textos dedicados ao público infantil
como Cecília Meireles, Elias José, Ziraldo, Sylvia Orthof,
Maurício de Souza, Mary França e Eliardo França, Lygia
Bojunga Nunes, Ganymédes José, Marina Colasanti, Pedro
Bandeira, Ruth Rocha e Ana Maria Machado.
A literatura é uma manifestação artística do escritor;
entretanto, na literatura infantil, não é vista tal manifestação por parte da criança, pois há sempre um adulto
escrevendo para o público infantil e ainda há a atuação dos
professores escolhendo os livros com a intenção pedagógica
de repasse de conteúdo programático e não pelo prazer da
leitura por parte das crianças.
Os primeiros livros com linguagem direcionada para
crianças foram produzidos no final do século XVII e
durante o século XVIII. Conforme Salem (1970), até meados do século XVII, não se tinha uma literatura escrita
com linguagem adequada para as crianças, que levasse
em consideração os aspectos específicos da infância. Nesse
período, as crianças não eram diferenciadas dos adultos,
elas ouviam os mesmos contos que eram passados para
adultos e pelos adultos. Ariés (1986) também relata que as
crianças e os adultos compartilhavam juntos dos mesmos
eventos, porém sem nenhum laço afetivo.
Os primeiros textos para as crianças foram escritos por
pedagogos e professores com o objetivo educativo e esta
metodologia ainda hoje permanece nas salas de aulas, o
que traz prejuízos para os estudantes, porque a literatura
infantil não é considerada como arte, mas como atividades
didáticas comprometida com a dominação do conteúdo
pela criança.

3. A ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA
INFANTIL
A escola é um espaço de normas e valores da classe dominante, é o lugar adequado para capacitar a transmissão
do conhecimento, de acordo com a mediação do adulto.
A literatura infantil segue esta mesma tendência, ou seja,
torna-se um instrumento de multiplicação de normas, na
qual são transmitidas regras dentro de um ensinamento,
conforme a visão adulta, menos com o verdadeiro prazer
pela arte literária.
De outro lado, a sala de aula é um espaço privilegiado para
o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um
campo importante para o intercâmbio da cultura literária,
não podendo ser ignorada, muito menos desmentida sua
utilidade. Revela-se imprescindível e vital um redimensionamento de tais relações, de modo que eventualmente
transforme a literatura infantil no ponto de partida para
um novo e saudável diálogo entre o livro e seu destinatário
mirim. (ZILBERMAN, 2003, p.16).

A escola é uma instituição organizada por procedimentos formalizados de ensino para atender aos alunos.
É um espaço para aprendizagem através da seleção dos
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conteúdos, as matérias e disciplinas, os currículos e os
programas, as metodologias de ensino, “os manuais e os
textos – enfim, aquilo que constitui até hoje a essência da
escola”. (SOARES, 2011, p. 21), portanto não há como negar
a escolarização. Por sua vez, ela se apropria da literatura
infantil pedagogizando-a para atender aos objetivos educacionais propostos em seus planos de ensino tornando-a
uma literatura escolarizada. Não tem como ignorar a escolarização da literatura, mas a “forma inadequada, a errônea,
a imprópria escolarização da literatura, que se traduz em
deturpação, falsificação, distorção, como resultado de uma
pedagogização ou uma didatização mal compreendidas
que, ao transformar o literário em escolar, desfigura-o,
desvirtua-o, falseia-o” (SOARES, 2011, p.22). Trata-se de
textos centrados nos conteúdos da língua portuguesa, o
que caracteriza um processo de escolarização da leitura.
Portanto, a escolarização da literatura infantil e juvenil
consiste na escolarização da literatura que se destina à
criança e ao jovem.
Entende-se por pedagogização a reprodução de um
modelo pedagógico centrado em uma metodologia uniforme, visando à acomodação de comportamentos, atitudes e hábitos sob a vigilância do professor. Na visão de
Foucault (1987), seriam os corpos treinados, adestrados e
dóceis. Na sociedade disciplinar, a escola pedagogiza-os
através da vigilância. A didatização, por sua vez consiste na
domesticação do sujeito, procurando evitar desconfortos,
transgressões e subversões. Com relação aos textos literários infantis, tal didatização transforma os referidos textos em literatura maçante, apenas como um instrumento
curricular. Afirma Cardoso (2007) que “inscreve-se nessa
didatização o modo repetitivo de prática e reprodução,
que sugere uma temática e uma linguagem pobremente
realistas”.
A proposta da literatura infantil na escola deve proporcionar condições para formação de leitores, de artistas,
leitores de mundo e leitores plurais. É poder formar leitores
críticos e ampliar a competência da criança de enxergar o
mundo e dialogar com a sociedade. O importante é deixar
que a criança expresse suas opiniões sobre a obra lida, como
também escrever suas próprias artes literárias. Entretanto
o que se reproduz na sala de aula é a escolarização inadequada da literatura.
São três as principais instâncias de escolarização da literatura em geral, e particularmente da literatura infantil: a
biblioteca escolar; a leitura e estudo de livros de literatura, em
geral determinada e orientada por professores de Português;
a leitura e o estudo de textos, em geral componente básico
de aulas de Português. (SOARES, 2011, p.22-23).

Os textos apresentados nos livros didáticos para que
os alunos leiam exigem um processo de escolarização da
leitura, pois neles se encontram os exercícios do “estudo de
texto” centrados nos conteúdos programáticos tão somente
voltados para informações, deixando aversão à análise literária. São exercícios de aplicação gramatical e ortográfico
com desfecho moralizante. Na percepção de Soares (2011,
p. 46) trata-se de
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uma análise quase, ainda que superficial, dos exercícios propostos para textos da literatura infantil, em livros didáticos
das séries iniciais, revela que são recorrentes os seguintes
tipos de exercícios: copiar o título do texto, o nome do autor,
o nome do livro de onde foi tirado o texto; copiar a fala de
um determinado personagem do texto; escrever quem falou
determinada frase; escrever o nome dos personagens; copiar
as frases que estão de acordo com o texto; copiar frases na
ordem dos acontecimentos apresentados no texto; completar
frases do texto (Soares 2011, p. 46).

Esses exercícios já trazem, no livro didático do professor,
as respostas determinadas sem levar em consideração as
opiniões dos alunos, ou seja, o manual didático já limita a
discussão do texto literário, o que representa uma escolarização errônea. O trabalho da literatura infantil em sala
de aula não é ensinar a ler mecanicamente, mas é ensinar a compreender o texto na sua totalidade, estimular
a verbalização e auxiliar o aluno a perceber os temas e os
seres humanos que estão no ambiente ficcional. A literatura infantil bem aproveitada em sala de aula torna-se um
elemento impulsionador para que a escola possa romper
as amarras da metodologia tradicional, pois o bom uso dos
textos literários leva o leitor à criticidade.
Para a prática da literatura infantil em sala de aula, é
importante que o professor selecione obras apropriadas
para o leitor infantil, como também o bom emprego dos
recursos metodológicos, que estimulem a leitura, levando
em conta que a literatura infantil tem suas questões históricas, políticas e sociais. O professor pode ainda desenvolvê-la, enquanto gênero literário de ordem estética. “Cabe
ao professor dos primeiros anos o papel mais importante,
o de despertar o gosto pela leitura, de seduzir o leitor desde
seus contatos iniciais com os livros, antes mesmo que ele
seja capaz de decifrar o código escrito” (SILVA, 2008, p.13).
O objetivo é a formação do leitor consciente.
A transferência do texto do livro de literatura infantil
para o livro didático não leva emoção para que o aluno sinta
o prazer de ler, torna-o um texto tão somente conteudista
para estudo. O texto literário deve privilegiar conhecimentos, competências e atitudes para a formação de um bom
leitor no campo da literatura, ou seja:
a análise do gênero do texto, dos recursos de expressão e de
recriação da realidade, das figuras autor-narrador, personagem, ponto de vista (no caso da narrativa), a interpretação de
analogias, comparações, metáforas, identificação de recursos
estilísticos, poéticos, enfim o “estudo” daquilo que é textual
e daquilo que é literário.(SOARES, 2011, p. 44).

Os livros didáticos, geralmente, não compartilham com
estas atividades que representam a análise do texto literário, pois seus exercícios são direcionados para as informações localizadas no texto e para a metalinguagem. São livros
com conhecimentos prontos, em que não há espaço para
questionamentos. Em sua maioria são encontrados temas
relacionados ao sexismo, elitismo e regras moralistas.
A maioria dos livros didáticos, devido a sua estrutura, trata os
conteúdos de forma unidirecional, não oferece ideias diversas
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à margem da linha estabelecida. Estes livros transmitem um
saber que costuma se alimentar de estereótipos culturais. [...].
Fomentam a atitude passiva dos meninos e meninas, já que
impedem que participem tanto no processo de aprendizagem como na determinação dos conteúdos. Desta maneira
a iniciativa dos alunos é freada, se limita a sua curiosidade,
eles são obrigados a adotar algumas estratégias de aprendizagem válidas apenas para uma educação baseada nestes
materiais escolares. [...]. Não respeitam a forma nem o ritmo
de aprendizagem dos alunos nem suas diferenças pessoais.
Propõem ritmos de aprendizagem comuns para coletividades, em vez de indivíduos. [...]. Fomentam certas estratégias
didáticas baseadas primordialmente em aprendizagens por
memorização mecânica. (ZABALA, 2010, p.174-175).

A literatura infantil ainda é vista por parte de alguns
acadêmicos e críticos literários como uma leitura de menor
valor, pela sua origem estar associada aos textos de práticas
pedagógicas escolarizadas. Diante disto, o que se percebe
na sala de aula é a literatura infantil sendo explorada para
fins de estudos linguísticos e das marcas da oralidade. Há
de se considerar que “Todos parecem ter por objetivo preparar matérias para exame e, ao jovem e ao homem que
sentem desejo de viver, o texto não serve para nada, porque
na vida o exame acontece sem texto”. (Dr. Luis B. Pietro
apud GÓES, 2012, p. 58). A prática da literatura infantil não
deve ficar restrita ao âmbito da literatura tradicional. Por
exemplo, ao oferecer um poema para criança, ler é essencial
para tomar contato com a palavra poética, a sonoridade, o
ritmo e a musicalidade.

4. A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA
LITERATURA INFANTIL NA ESCOLA
Ao iniciar a disciplina Literatura Infanto Juvenil, a escolarização da literatura na sala de aula causou uma grande
preocupação e a partir de então foi feita uma reflexão mais
profunda de como explorar os textos literários infantis.
Pensando nesta escolarização, que gerou inquietação, foi
realizada uma proposta de como apresentar os livros de
literatura infantil em sala de aula com os alunos do 1º ano
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, pois alguns graduandos da Licenciatura em Língua Portuguesa, que trabalham com esses alunos do 1º ano, tinham em sua prática
pedagógica a literatura infantil apenas como a leitura do
texto, limitando-os a responder as questões que estavam
escritas no livro didático, sem nenhuma análise do que seria
o texto em si e ainda sem despertar o prazer pela leitura.
“Aos textos (ou pseudotextos) propostos como leitura pelos
alunos nos livros didáticos, seguem-se sempre exercícios de
“estudo do texto” - mais uma exigência da escolarização da
leitura: a escola deve conduzir o aluno à análise do texto e à
explicitação de sua compreensão e interpretação” (SOARES,
2011, p.43); portanto, enxergar a literatura infantil como
uma linguagem significativa.
Para a realização da proposta pedagógica, a princípio
foram criados seis grupos com cinco alunos graduandos,
uma vez que se havia 30 alunos matriculados na disciplina.
Em um dos grupos estavam os alunos já ministrando aulas

no 1º ano dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na
escola da rede municipal. Os trabalhos foram iniciados
com as leituras do referencial teórico da literatura infantil,
em seguida foi realizada a seleção dos livros infantis para a
construção de uma proposta pedagógica que contemplasse
a leitura para as crianças. Desta forma, foram elaborados
seis projetos: 1) A fábula de La Fontaine, 2) Dramatizando
a história dos três porquinhos, 3) O significado do conto
de Edy Lima: “Acontece para quem acredita”, 4) Literatura
legal, 5) O Lobo e Cordeiro: um reconto dramático e 6) Ler,
contar e recriar a magia dos contos. Desses seis projetos
pedagógicos, “ler, contar e recriar a magia dos contos” foi
o contemplado para ser desenvolvido com os alunos do
1º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal
em Arapiraca - Alagoas, com o propósito de sensibilizar as
crianças e, ao mesmo tempo, oportunizar-lhes o prazer pela
leitura dos textos, dialogando com os contos, conforme o
verso de Mário Quintana, em que ele afirma que “ler é o
único modo de estar sozinho e acompanhado ao mesmo
tempo”.
Sábias palavras, pois o livro é um mundo: o mundo de leituras de seu ator e seus personagens, dialogando com o mundo
do leitor. O encontro desses dois mundos pode proporcionar
ao leitor momentos de prazer, de humor, de esperança, de
consolo, de reabastecimento de energia, de conhecimento
de coisas novas (SILVA, 2008, p.35).

Para a realização do trabalho em sala de aula, foram
escolhidos cinco contos de fadas: “Cinderela”, “A Bela
Adormecida”, “Os três Porquinhos”, “João e Maria” e
“Branca de Neve e os sete Anões”, que são histórias presentes no cotidiano das crianças. Foram sugeridos os contos de fadas por se tratar de um gênero literário bastante
enriquecedor para as crianças, “além dos seus méritos,
os contos de fada começam onde a criança se encontra
no ser psicológico e emocional” (GOÉS, 2012, p. 173). Suas
narrativas percorrem pelo mundo imaginário, constituindo
verdadeiras obras de arte.
Os contos de fadas, à diferença de qualquer outra forma de
literatura, dirigem a criança para a descoberta de sua identidade e comunicação, e também sugere as experiências que
são necessárias para desenvolver ainda mais o seu caráter.
Os contos de fadas declaram que uma vida compensadora e
boa está ao alcance da pessoa apesar da adversidade – mas
apenas se ela não se intimidar com as lutas do destino, sem as
quais nunca adquire verdadeira identidade. (BETTELHEIM,
1996, p. 32).

A metodologia de ensino apresentada na proposta
pedagógica, com a duração de quatro meses, tempo para
o desfecho e a contemplação da carga horária de 60 horas
da disciplina Literatura Infanto Juvenil, teve como objetivo
resgatar o prazer da leitura, mostrar que a atividade de
ler não é apenas uma atividade escolar, aprimorando o
desenvolvimento afetivo e cognitivo da criança. Para tanto,
foi criada a hora do conto em sala de aula, momento em
que foram realizadas rodas de leitura, reconto das histórias, dramatização, discussões dos temas das histórias e
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painéis de ilustração. Na culminância do projeto, cada
livro infantil teve seu texto adaptado para apresentação
da dramatização.
Diante desta experiência, os professores fizeram seus
relatos mostrando o quanto foi importante a construção
dos conhecimentos das crianças através da literatura infantil. Com a vivência de todas as atividades previstas no projeto, os referidos professores constataram mais motivação
por parte das crianças nas leituras de cada história. Isso
contribuiu para a melhoria da oralidade e percepção de
mundo. Pela metodologia desenvolvida em sala de aula,
em que a leitura foi feita considerando os seus requisitos
literários, os professores também perceberam e entenderam que a literatura infantil não é uma leitura direcionada
para conteúdos programáticos acabados, mas, uma vez
desenvolvida com uma prática pedagógica dinâmica, torna-se um instrumento prazeroso de leitura. Ainda em seus
relatos, afirmaram que as crianças permaneceram mais
disciplinadas e mais envolvidas com a leitura, aprimorando
o seu vocabulário. Como tal, foi percebida por partes destes professores a importância da literatura infantil para a
construção do conhecimento das crianças e a sua prática
pedagógica, conforme seus depoimentos:
PROFESSORA - A: “Por diversas razões consideramos a literatura infantil como algo apenas para entreter os alunos
durante tempos vagos, porém através desta disciplina despertei no que diz respeito a sua importância e seus benefícios
no desenvolvimento social da criança”.
PROFESSORA - B: “A disciplina Literatura Infanto Juvenil
contribuiu muito para minha prática pedagógica, pois me
mostrou meios de como trabalhar diversos contos deixando
as aulas mais motivadas, lúdicas me mostrando também o
quanto a leitura é fundamental. [...] Além disso, mostrou
caminhos mais fáceis de como trabalhar o texto literário
enriquecendo minhas aulas”.
PROFESSORA - C: “A referida disciplina em temáticas que
foram abordadas, me possibilitou viajar pelo mundo da imaginação, na qual me levou a refletir sobre aquilo que vivi na
minha infância e, nessa reflexão percebi a importância da
literatura infantil na construção do conhecimento. Observei
ainda que a prática da leitura é fator essencial para a liberdade de expressão. [...] Esta atividade também nos permite
fazer uma autoavaliação para verificar o que precisamos
melhorar na nossa prática pedagógica”.
PROFESSORA - D: “A literatura infantil trouxe inúmeros benefícios na aplicação do projeto, pois os contos de
fadas abordam vários aspectos da personalidade infantil,
que são essenciais para a formação de uma boa estrutura
psicológica”.
PROFESSORA - E: “A disciplina Literatura Infanto Juvenil
me fez ter um novo olhar para a literatura infantil, pois
sabemos que não podemos pensar a educação sem leitura,
pois sendo uma rica ferramenta de conhecimento, ela deve
ser incentivada em sala de aula para que o aluno torne-se
leitor”.

Como se observa, os professores, ao desenvolver as suas
atividades em sala de aula, puderam verificar a importância
da realização da proposta pedagógica para a formação de
um bom leitor instigado pela leitura dos contos de fadas.
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5. CONCLUSÃO
A disciplina Literatura Infanto Juvenil foi uma oportunidade de refletir a prática pedagógica da utilização dos textos infantis apresentados em sala de aula. Neste processo,
pôde ser discutida a escolarização do ensino da literatura
e pode se perceber que não havia um vínculo da prática
pedagógica com a arte literária. Sendo a sala de aula um
espaço para a leitura, então o importante é que, através da
literatura, o professor procure desenvolver junto aos alunos
o gosto pela leitura com o intercâmbio da cultura literária
através dos contos de fadas, lendas, poemas, narrativas
escritas em prosa entre outros gêneros literários.
Ao construir os projetos de literatura infantil, os professores tiveram a oportunidade de não só questionar o uso do
livro didático ao trazer os textos literários fragmentados,
como também de compreender e de oferecer meios para
o aprofundamento da estrutura do texto literário, mostrando como outras manifestações artísticas podem estar
relacionadas a estes mesmos textos.
Sabe-se que os professores tentam teorizar o conteúdo
da literatura infantil; porém, diante da experiência vivida
com o projeto “ler, contar e recriar a magia dos contos”, foi
constatado que é possível despertar na criança do 1º ano
dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental o interesse, a
emoção e o prazer pela leitura dos contos.
A experiência da execução do projeto pedagógico “ler,
contar e recriar a magia dos contos” deixa um legado para
que os professores direcionem o ensino da literatura infantil para o encontro entre a arte da palavra e da forma estética, privilegiando o livro infantil e não o texto fragmentado
do livro didático, levando em consideração a vida afetiva
e estética da criança. Mesmo tendo conhecimento de que
a aquisição da leitura está vinculada à escola, é possível
aprimorá-la e torná-la prazerosa, construindo, assim, um
leitor crítico e criativo.
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RESUMO – A educação alimentar é considerada indispensável no ambiente escolar, uma vez que a alimentação adequada e sustentável é essencial para saúde humana. Apesar de o tema no âmbito escolar fazer parte
dos temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ainda se concentra excessivamente
na vertente biológica do assunto, promovendo apenas a transmissão do conteúdo específico, na maioria das
vezes, com enfoque puramente biologicista. A proposta metodológica deste estudo caracteriza-se como uma
pesquisa-intervenção, envolvendo a aplicação de um questionário inicial para 20 adolescentes que estavam
cursando séries distintas do Ensino Médio. A partir das considerações coletadas e analisadas, desenvolveu-se
um material didático que é constituído por dez atividades de ensino que visam problematizar a educação
alimentar. Em um segundo momento, a Unidade Didática elaborada foi implantada com outros 21 alunos
que cursavam o 8º ano do Ensino Fundamental, objetivando avaliar o impacto e interação das estratégias
de ensino com o referido público. Ao final da aplicação da proposição, os mesmos discentes responderam a
um questionário final. O uso das atividades propostas no material didático proporcionou a intercâmbio do
conhecimento alusivo à alimentação entre os discentes.
PALAVRAS-CHAVE: alimentação saudável; atuação do professor; ciências naturais; intervenção.
ABSTRACT – Nutrition education is considered indispensable in the school environment, as adequate and sustainable food
is essential for human health. Although the subject in the school part of the cross-cutting themes in the National Curriculum
Parameters (PCN), still focuses too much on biological aspects of the subject, promoting only the transmission of specific
content, most of the time, with purely biological focus. The methodology of this study is characterized as a research-intervention, involving the application of an initial questionnaire to 20 teenagers who were attending different grades of high
school. From considerations collected and analyzed developed a courseware that consists of ten educational activities that aim
to discuss food education. In a second step, the Didactic Unit prepared was implanted with 21 other students who attended
the 8th grade of elementary school, to evaluate the impact and interaction of teaching strategies with that audience. At the
end of the application of the same proposition students answered a final questionnaire. The use of the proposed activities
in the courseware provided the interaction of allusive knowledge to food among the students.
KEYWORDS: healthy eating; teacher performance; natural sciences; intervention.

1. INTRODUÇÃO
A alimentação é um fator fundamental para a manutenção
do organismo humano, configura-se, além disso, uma fonte
de prazer e um determinante primordial para saúde dos
indivíduos. Loureiro (2004, p. 43) enfatiza que a alimentação “traduz as condições de vida de cada um, o contexto
em que se move a cultura que perfilha. Sendo um traço de
identidade, é também o reflexo das pressões sociais”. As
escolhas alimentares dos seres humanos baseiam-se especialmente no fato da sua condição onívora, isto é, apresenta
a liberdade de comer de tudo, entretanto, diversos fatores
influenciam essa decisão, desde o ambiente até a história

individual, assim como suas relações sociais com os demais
sujeitos (JOMORI; PROENÇA; CALVO, 2008).
Os comportamentos alimentares são influenciados
culturalmente e são estabelecidos pela sociedade padrões
que contribuem para uma idealização corporal, assim,
existem grupos específicos, na sociedade moderna, que
buscam constantemente pela suposta “perfeição”, ou
seja, coloca-se em primeiro lugar a imagem ao invés da
saúde, tornando o uso de dietas restritivas imensamente
presentes no cotidiano do indivíduo, além daqueles que
não se preocupam em ter uma alimentação adequada,
muitas vezes por comodidade, modismo e praticidade.
Para Schmitz et al
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As transformações ocorridas no Brasil, relacionadas à
crescente modernização e urbanização, estão associadas
a mudanças no estilo de vida e nos hábitos alimentares da
população, sendo estas mudanças consideradas como favorecedoras para o desenvolvimento das doenças crônicas não
transmissíveis (Schmitz et al 2008, p. 312).

Acerca do uso de dietas restritivas, Deram (2014) afirma
que estas se tornaram um estilo de vida na sociedade em
que vivemos. No entanto, a questão não é só deixar de ingerir um determinado alimento e fazer atividades físicas. O
principal é estabelecer uma relação saudável com os alimentos, tornando prazeroso o ato de comer.
Contreras e Gracia (2011, p. 304) corroboram que “[...] a
comida não é apenas uma necessidade biológica, mas suas
funções sociais e psicológicas são muito significativas”.
Comer envolve múltiplos fatores, como a comunicação,
interação, fortalecimento de laços familiares e bem-estar,
que cooperam para formação do pensamento do sujeito.
Nesse sentido, ressalta-se o papel da escola, que possui a
possibilidade de intervir positivamente no desenvolvimento
das pessoas e da sociedade (BISINOTO, 2012).
A educação alimentar é considerada indispensável no
ambiente escolar, uma vez que a alimentação adequada e
sustentável é essencial para saúde humana. Sendo assim,
a aprendizagem acerca dessa temática irá influenciar os
hábitos alimentares dos indivíduos ao longo de sua vida
(ZANCUL; DUTRA-DE-OLIVEIRA, 2007). Contudo, no
decorrer das vivências escolares, nota-se que tal assunto é
abordado pelos educadores evidenciando o aspecto puramente biológico.
Manço e Costa (2004) salientam que, no Brasil, a educação neste campo sempre se associou aos interesses econômicos, de maneira que o alimento é constituído de valores
distintos pelas classes sociais. As ações pedagógicas em
educação alimentar se tornaram um tipo de “educação
bancária”, cujo objetivo tornou-se apenas a transmissão
do saber, na qual os alunos são receptores e o professor
detentor do conhecimento (FREIRE, 2005). De acordo
com a premissa que o homem não pode ser objeto de sua
educação e, sim, sujeito desta, destaca-se a proposta de
educação problematizadora a partir de temas geradores,
com a perspectiva de aproximar os conhecimentos das
necessidades dos estudantes (FREIRE, 2005; FREIRE, 2011;
LIMA; COSTA, 2005). Loureiro (2004, p. 45) afirma que
“educar para comer bem, de uma forma saudável, constitui
um desafio às capacidades crítica e de assertividade para
contrapor ao meio circundante a sua vontade esclarecida”.
Considerando os estudos referidos anteriormente,
este trabalho teve como objetivo investigar a percepção
de adolescentes acerca das dietas alimentares e indicar
posteriormente possibilidades de abordagem da Educação
Alimentar na escola, objetivando uma postura reflexiva e
crítica dos estudantes em relação à temática.
A análise deste estudo foi de natureza qualitativa, ancorando-se em uma interpretação sistemática dos dados.
Segundo Bulmer (1977), “a pesquisa qualitativa é utilizada
para interpretar fenômenos, que ocorre por meio da interação constante entre a observação e a formulação conceitual,
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entre a pesquisa empírica e o desenvolvimento teórico,
entre a percepção e a explicação”. Portanto compõe-se uma
alternativa apropriada de investigação, quando se procura
explorar o objeto de estudo, principalmente quando há um
interesse específico na interpretação do respondente em
relação as suas condutas, motivos e anseios.
A proposta metodológica caracteriza-se ainda como uma
pesquisa-intervenção. Rocha corrobora que
O processo de formulação da pesquisa-intervenção aprofunda a ruptura com os enfoques tradicionais de pesquisa e
amplia as bases teórico-metodológicas das pesquisas participativas, enquanto proposta de atuação transformadora da
realidade sócio-política, já que propõe uma intervenção de
ordem micropolítica na experiência social (Rocha, 2003, p. 67).

Na pesquisa-intervenção, busca-se investigar a vida
dos participantes de maneira qualitativa, com o intuito de
gerar ações que estabeleçam um vínculo significativo entre
o sujeito e o objeto. Deste modo, a pesquisa realizada neste
trabalho relaciona-se com a aplicação de um questionário
inicial para 20 adolescentes que estavam cursando séries
distintas do Ensino Médio. Este instrumento de investigação inicial foi elaborado com o intuito de coletar as percepções dos educandos para posteriormente desenvolver um
material didático. A seguinte proposta constituiu-se uma
Unidade Didática composta por dez atividades de ensino
que visam problematizar a educação alimentar. Em um
segundo momento, a proposição foi implantada com outros
21 alunos que cursavam o 8º ano do Ensino Fundamental,
objetivando avaliar o impacto e interação das estratégias
de ensino com o referido público. Logo ao final da aplicação
da proposição, que envolveu a duração de 10 encontros, os
referidos discentes responderam a um questionário final.
A justificativa da aplicação dos questionários inicial e final
para diferentes grupos de adolescente relaciona-se com a
concepção de que o educador pode aplicar as proposições
para discentes de distintos níveis da Educação Básica.

2. RESULTADOS
Com o intuito de facilitar a compreensão e descrever com
maior fidedignidade os dados coletados, os resultados parciais alcançados nesse estudo serão apresentados a partir de
duas vertentes: I. Questionário Inicial e II. Questionário Final.

2.1. Questionário inicial
A aplicação do questionário inicial contou com participação de vinte estudantes cursistas do nível Médio da
Educação Básica de uma escola localizada em Planaltina,
região administrativa do Distrito Federal. Estes educandos
foram selecionados pela professora de Biologia da referida
instituição. O objetivo deste instrumento metodológico
inicial foi identificar as percepções dos discentes a respeito
das dietas alimentares no seu cotidiano, para que assim
ocorresse a elaboração de uma Unidade Didática.
Os participantes do questionário inicial possuíam a
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oscilação de faixa etária de 16 a 24 anos de idade, a Tabela
1 enfatiza essa característica:
Tabela 1 – Faixa de idade dos participantes do questionário
inicial
Idade

16

17

18

19

23

24

Alunos

5

7

4

2

1

1

Em relação ao entendimento dos estudantes acerca
das dietas alimentares, esses realizaram as colocações a
seguir. Para manter o sigilo em relação à identidade dos
participantes será utilizado o sistema de numeração para
diferenciá-los.
“Dieta é um método para ter uma saúde equilibrada e alguns
casos perda ou ganho de peso” (Aluno 2)

Tipo de Dieta

Quantidade de Alunos

Dieta do ovo

1

Dieta do leite

1

Dieta da maçã

1

Dieta hipossódica

1

Dieta da água

1

Dieta do biscoito de sal

1

Os participantes também foram indagados acerca das
fontes de informações que costumam utilizar para buscar conhecimentos sobre o tema, a Tabela 3 evidencia os
principais veículos de pesquisa empregados pelos alunos:
Tabela 3 – Fonte de informações que os alunos utilizam
para pesquisar sobre alimentação
Fonte de Informação

Quantidade de Alunos

“Dieta é tudo aquilo que comemos” (Aluno 6)

Internet (sites e redes sociais)
Televisão

5

“Fazer dieta é ter uma alimentação saudável para emagrecer
e para ter uma boa qualidade de vida” (Aluno 7)

Nutricionista

3

Revistas

3

Amigos

3

Livros

1

Nunca pesquisou a respeito

1

Não destacou nenhuma opção

1

“Dieta são mudanças na alimentação para torná-la saudável”
(Aluno 8)
“Dieta é uma maneira de emagrecer” (Aluno 10)
“São regras a serem seguidas para obter uma boa alimentação e perda de peso” (Aluno 12)
“Dieta é uma formulação alimentar com o objetivo de emagrecer e/ou melhorar a saúde” (Aluno 15)
“As dietas ajudam a diminuir o peso e a melhorar a circulação
sanguínea” (Aluno 20)

As respostas realçadas pelos estudantes denotam que
as dietas estão relacionadas com a perda de peso e, consequentemente, este fator promove uma boa qualidade de
vida e melhores condições de saúde.
Sobre a prática de fazer dietas alimentares, 55% dos participantes relataram nunca ter feito e os demais 45% dos
discentes enfatizaram ter realizado objetivando o ganho de
massa muscular e a perda de peso. Destes nove estudantes,
que englobam os 45% mencionados, apenas três procuraram o acompanhamento de um profissional da área para
realizar a dieta alimentar.
Quando questionados se conheciam algum tipo de dieta,
65% relataram que “sim” e os outros 35% ressaltaram não
conhecer. Aos que destacaram a resposta “sim” como opção
foi solicitado que mencionassem a dieta que tinham conhecimento, a Tabela 2 demonstra as considerações feitas pelos
discentes a esse respeito:
Tabela 2 – Dietas alimentares que os participantes
possuem conhecimento
Tipo de Dieta

Quantidade de Alunos

Dieta de carboidratos e proteínas

5

Dieta do chá

2

15

As alternativas salientadas pelos estudantes mostram
que a internet é o principal meio de pesquisa utilizado por
eles, por apresentar provavelmente fácil acesso e a vasta
disponibilidade de dietas alimentares a serem aderidas.
Para essa questão, os alunos puderam escolher mais de uma
opção da pesquisa comumente utilizada, sendo assim são
destacados principalmente a procura por nutricionistas,
revistas, televisão e amigos que costumam realizar dietas.
Para identificar se o tema tem sido abordado na escola,
os discentes foram questionados se lembram de ter estudado acerca das dietas em alguma disciplina, a Tabela 4
representa as considerações feitas:
Tabela 4 – O estudo das dietas alimentares na escola
Opção

Quantidade de Alunos

Sim

7

Não

13

Dos vinte estudantes participantes no preenchimento
do questionário inicial, apenas sete relataram ter estudado
a temática na escola na disciplina de Educação Física. Os
dados obtidos mostram que, apesar da educação alimentar
ser um assunto transversal, que possibilita a abordagem
interdisciplinar, essa questão não é enfatizada no ambiente
escolar.
A última questão proposta no questionário inicial envolveu a percepção dos educandos sobre os benefícios das
dietas alimentares, 90% dos alunos disseram que as dietas
alimentares são promotoras da saúde dos indivíduos, as
respostas abaixo confirmam estes dados:
“As dietas contribuem para o bom funcionamento do corpo e
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dos órgãos, na vitalidade, ganho balanceado de peso e energia” (Aluno 2)
“Elas evitam doenças e conservam a boa forma” (Aluno 5).
“Uma dieta saudável favorece o bem-estar e uma vida melhor”
(Aluno 6)
“Fazer dieta frequentemente traz melhor desempenho na
realização de atividades físicas” (Aluno 12)
“Elas são benéficas, pois ajudam a controlar a obesidade”
(Aluno 14)
“As dietas ajudam na redução de gordura e no melhoramento
do organismo” (Aluno 15)
“Uma dieta acompanhada de um nutricionista pode trazer
muitos benefícios” (Aluno 19)

Apenas 10% dos alunos relataram não saber a funcionalidade das dietas. As respostas obtidas retornam novamente
para a concepção de que as dietas alimentares colaboram
para um perfil estético estabelecido, além de contribuir
para uma vida saudável livre de complicações advindas
da má alimentação. Nota-se que, para os participantes, o
ato de praticar dietas regulamente por si só já é saudável.
A partir das considerações salientadas no questionário inicial, foram elaborados tópicos para se abordar na
Unidade Didática, sendo eles: conhecendo os alimentos,
os alimentos no cotidiano, a relação dos alimentos com os
fatores sociais, a alimentação e as contribuições culturais,
situações problemas envolvendo as dietas alimentares e a
influência das mídias nas dietas alimentares. Além destes
assuntos, inseriram-se também o consumo de fast foods e
os transtornos alimentares, uma vez que esses estão intrinsicamente ligados à temática em questão.

2.2. Questionário final
O questionário final teve o intuito de buscar subsídios que
relatassem a percepção dos alunos acerca das atividades de
ensino desenvolvidas. O referido instrumento investigativo
foi aplicado após a conclusão de todas as atividades para
os 21 discentes que participaram. Logo, foram produzidas
cinco questões abertas, nas quais, os participantes tiveram
a oportunidade de discorrer a respeito.
A primeira pergunta esteve relacionada com a percepção
dos alunos acerca das estratégias de ensino desenvolvidas
nas aulas, a seguir foram descritas as respostas de alguns
educandos:
“As aulas foram muito produtivas, muitas dúvidas que eu
tinha foram solucionadas, para mim não teve pontos negativos” (Aluno 1)
“É muito importante conhecer os alimentos que comemos
e ter consciência das comidas que são consideradas ruins e
comemos sem nos importar” (Aluno 2)
“Gostei principalmente quando falamos dos transtornos
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alimentares, e a diferença ente a bulimia e a anorexia” (Aluno 5)
“As aulas foram ótimas e apesar da alimentação ser presente
no nosso dia-a-dia o tema para mim foi novo” (Aluno 6)
“As aulas foram boas e bem legais, aprendemos bastante
sobre alimentação, falamos da relação com os laços familiares e de amizade. Seria muito bom se todas as aulas fossem
assim” (Aluno 14)

As respostas coletadas demonstraram que todos os alunos foram favoráveis as propostas educativas, referindo-se
principalmente a importância do conteúdo abordado.
Sobre a aprendizagem adquirida ao longo das estratégias de ensino realizadas, os alunos destacaram que:
“Eu aprendi que comidas e lanches processados podem fazer
mal a nossa saúde e que o alimento natural traz diversos
benefícios para o organismo” (Aluno 4)
“Nós vimos como as dietas restritivas fazem mal ao organismo e como podemos emagrecer sem exageros” (Aluno 6)
“Eu pude aprender que não se deve exagerar em um determinado alimento e que comer alimentos naturais é muito
importante” (Aluno 14)
“Muitos assuntos ficaram claros, principalmente sobre as
dietas alimentares” (Aluno 15)
“Eu aprendi que temos que conhecer os alimentos que
comemos, não precisa deixar de comer o que gosta é só ter
moderação” (Aluno 20)

Com base nas colocações dos estudantes, pode-se perceber que há um padrão de respostas retomadas para a questão de se alimentar de comidas naturais evitando exageros.
Acerca das vertentes culturais, sociais, históricas e psicológicas voltadas para a alimentação, todos os participantes
mostraram-se aderentes à abordagem desse tema sob essas
perceptivas, pois, segundo eles, a alimentação é um conjunto de valores que faz parte da história, da cultura, do
meio social do indivíduo e de suas condições psicológicas.
A última questão indagou aos discentes sobre os benefícios das estratégias de ensino diferenciadas para contextualizar a educação alimentar, os relatos adquiridos
foram os seguintes:
“Estudar o tema dessa forma e uma maneira de cuidarmos da
nossa saúde, em muitas escolas existem vários alunos obesos,
por exemplo, e poderia ser uma forma de ajudar” (Aluno 2)
“As atividades que fizemos mostrou exemplos reais para
que tivéssemos a consciência de que alimentação é um tema
muito sério” (Aluno 4)
“Essas atividades não deveriam ser novidade na escola,
porque tornam as aulas mais legais e mais interessantes”
(Aluno 10)
“É uma forma de ensinar os alunos a terem uma alimentação
saudável e equilibrada, além disso, eles poderão repassar
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para suas famílias e amigos” (Aluno 13)
“Foi muito divertido, trabalhamos todos juntos nos grupos,
acho que é mais produtivo do que ficar só ouvindo o professor falar” (Aluno 18)

As colocações dos alunos revelaram que, quando se trata
de propostas de ensino que os mobilizam, as aulas se tornam mais eficazes para o aprendizado, as ações aplicadas
os tornaram mais participativos e promoveram a motivação
e interesse perante o assunto trabalhado. Além disso, eles
corroboram que a abordagem do tema, nesse caso, não
ficaria restrita ao meio escolar e poderia ser distribuída
posteriormente para seu respectivo meio social.

3. DISCUSSÃO
Os dados iniciais obtidos com auxílio do questionário relataram que o tema é pouco difundido no ambiente escolar
e que os educandos refletem pouco acerca da sua dieta alimentar. Em consonância com Boog (2008, p. 22), “a temática da alimentação é complexa é exige profundidade na
análise. Alimentação não é um tema fácil: ele exige uma
formação sólida, abrangente e aberta à diversidade”, sendo
assim, a Unidade Didática desenvolvida buscou englobar
o assunto por meio da associação dos aspectos emocionais, sociais, psicológicos e sociais, visando promover a
capacidade crítica dos alunos envolvidos. Pollan (2008, p.
16) declara que
Comida também tem a ver com prazer, comunidade, família
e espiritualidade, com a nossa relação com o mundo natural
e com a expressão da nossa identidade. Já que os seres humanos fazem refeições juntos, a alimentação tem relação tanto
com a cultura quanto com a biologia (Pollan, 2008, p. 16).

Para Loureiro (2004, p 44) “[...] a capacidade crítica
desenvolve-se através de uma reflexão sistemática sobre
diferentes situações, consciencializando os seus próprios
pensamentos e emoções e confrontando-os com o conhecimento adquirido sobre o assunto”, assim, durante toda a
ação educativa, buscou-se questionar os estudantes da sua
realidade alimentar, para que, em seguida, fossem discutidos os temas inseridos na Unidade Didática.
De acordo com Chassot (2000), o ensino deve ser mais
congruente com a história e com realidade e menos catedrático quando se trata de avaliações. Em consenso com
essa colocação, denota-se que o processo de ensino precisa
ser atrativo para o aluno, buscando motivá-lo e torná-lo
o principal agente na construção do seu conhecimento.
A ação educativa, tendo como eixo norteador atividades
de ensino problematizadoras, favoreceu essa concepção e
permitiu que os estudantes tivessem momentos contínuos
de reflexão mediante sua respectiva alimentação.
Outro dado relevante, adquirido como subsídio do questionário inicial, está correlacionado com a quantidade de
dietas alimentares restritivas do conhecimento dos participantes. Ademais, as fontes de pesquisa destas informações
baseiam-se principalmente em redes sociais ou sites que

apresentam percepções sobre o tema.
Pode-se averiguar, em relação ao questionário final, que
os alunos tiveram compreensão do desígnio das ações pedagógicas e realçaram que as propostas de ensino trabalhadas
colaboram para despertar o interesse no assunto, além de
tornar o contexto de sala de aula mais atrativo e dinâmico
para a aprendizagem. Luca e Santos (2010, p.19) indicam
que “estarmos alfabetizados cientificamente para a escolha
dos nossos alimentos ultrapassa características evolutivas,
fazendo-nos mais atuantes e mais compromissados com
o uso da ciência”.
As respostas dadas pelos discentes apontaram que as
estratégias de ensino beneficiaram o aprendizado e que
a intervenção do professor deve estar associada continuamente à otimização de atividades que apresentem
um pluralismo de concepções intrínsecas ao assunto a
ser desenvolvido em contexto de sala de aula, não se limitando apenas a exposição teórica. Para Zancul e Gomes
(2011, p. 51), “o papel da escola vem se tornando cada vez
mais importante na formação de hábitos saudáveis. Nesse
ambiente, deve haver espaço para educadores e alunos
discutirem questões sobre saúde”.
Entende-se, em conformidade com a obtenção dos
dados, que a educação alimentar deve envolver o processamento cognitivo e a estimulação do estudante, para tanto
atividades cooperativas, na qual os discentes baseiam-se
no trabalho interativo com o objeto de estudo precisam ser
implantadas com frequência no ambiente escolar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Notou-se inicialmente que, apesar de o tema educação alimentar no âmbito escolar fazer parte dos temas transversais nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), ainda se
concentra excessivamente na vertente biológica do assunto,
promovendo apenas a transmissão do conteúdo específico,
na maioria das vezes, com enfoque puramente biologicista.
A efetivação deste estudo possibilitou a introdução de subsídios metodológicos diferenciados na abordagem de educação alimentar. Notou-se, a principio, que é existente a ausência de estratégias que visem a fomentar o assunto de maneira
critica, na qual os educandos possam refletir mediante a
sua alimentação. Deste modo, o presente trabalho buscou
desfavorecer o condicionamento gerado pelas propagandas
publicitárias e corriqueiramente pela sociedade.
Com os resultados obtidos no questionário final, pode-se
compreender que, quando se trata de educação alimentar, o professor deve considerar primordialmente a singularidade do individuo, buscando intervir de modo que
a sua participação seja ativa no processo de construção do
conhecimento. Apesar das limitações nas escolas públicas,
em evidência a falta de materiais e estrutura física, o professor pode adotar métodos que se constituam eficazes e
simples para o desenvolvimento no ambiente de sala da
aula. Além disso, enfatiza-se que educação alimentar como
prática saudável não se resume ao propósito de simplesmente expor conteúdos e explanar informações, mas se
relaciona à conexão das vivências e hábitos que evitem a
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contração de doenças geradas pelas escolhas alimentícias.
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RESUMO – O jogo didático, quando bem utilizado, pode ser uma importante ferramenta para auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem. O objetivo foi revisar publicações em forma de artigo científico a fim de
analisar o uso de jogos no ensino de Biologia. O material pesquisado foi obtido por busca eletrônica feita nos
bancos de dados LILACS (Índice da Literatura Científica e Técnica da América Latina e Caribe) e SCIELO
(Scientific Eletronic Library Online), abrangendo apenas publicações nacionais realizadas no período de 2003 a
2013. Neste estudo, foram selecionados 16 artigos que utilizaram jogos no ensino de biologia. 100% (n=16) da
literatura citam os jogos como uma excelente ferramenta pedagógica para despertar interesse dos alunos ao
conteúdo trabalhado em sala de aula. Não existe uma predominância de conteúdos de Biologia abordados,
mas botânica e genética são os mais usados nos jogos, eles juntos são abordados em 37% (n=6) das publicações.
Conclusão: Ao final constatamos que os jogos no ensino de Biologia são uma excelente ferramenta pedagógica
e muito usada em uma variedade de conteúdos.
PALAVRAS-CHAVE: atividade lúdica; ciências; estratégias de ensino.
ABSTRACT – The didactic game, when properly used, It can be an important tool to assist in the teaching-learning
process. The objective was to review publications in the form of a scientific paper to analyze the use of games in teaching
biology. The researched material was obtained by electronic search made in databases at LILACS (Index of Scientific and
Technical Literature of Latin America and the Caribbean) and SCIELO (Scientific Electronic Library Online), covering
only national publications in a period from 2003 to 2013. In this study was selected 16 articles that used games in biology
teaching. 100% (n = 16) agreed that games are an excellent educational tool to stimulate student interest the contents taught
in class. There is no predominance of Biology contents, but botany and genetics are the most used in games, together they
are covered in 37% (n = 6) of the publications. Conclusion: the games in teaching biology are an excellent tool and used in
different contents.
KEYWORDS: leisure activity; science; teaching strategies.

1. INTRODUÇÃO
“Nas ações de ensino-aprendizagem atuais, os professores,
muitas vezes, não conseguem conquistar a atenção e interesse dos alunos” (Pereira, Fusinato, Neves, 2009). Unido
à falta de atenção e interesse por parte dos alunos, tem
recebido destaque a busca por mudanças nas metodologias
de ensino, em especial, porque os métodos tradicionais têm
sido cada vez menos atrativos e eficazes, na facilitação do
processo de ensino-aprendizagem.
Pesquisas nas áreas de metodologia de ensino e de
didática das ciências apontam a necessidade de se repensar os modos de abordagem dos conteúdos escolares, proporcionando ao aluno condições de utilizar diferentes
estratégias de aprendizagem. “Atualmente, diversas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para auxiliar o ensino
nos mais diversos níveis, seja com o intuito de auxiliar as
atividades desenvolvidas pelo professor, seja para apoiar o
entendimento dos conteúdos pelos alunos” (Pietruchinski

et al, 2012).
Atividades com jogos diferem do cotidiano didático e
têm levado bastante interesse por parte dos alunos, culminando assim em um maior engajamento, o que, de fato,
possibilita bons resultados como pode ser observado em
Silva, Magalhães e Anacleto (2010) e Calisto et al. (2010).
Assim, visando a uma melhor relação ensino-aprendizagem, o jogo educativo torna-se uma ferramenta que
permite organizar e inter-relacionar conhecimentos
específicos, colocando em prática a criatividade e o senso
crítico. Os jogos pedagógicos promovem um espaço de
discussão, onde o lúdico torna-se um peça importante
e facilitadora do processo de ensino aprendizagem, por
isso se tornou muito usado nas áreas mais críticas da
aprendizagem.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) afirmam que, entre as estratégias metodológicas, a utilização de recursos como jogos e brincadeiras configura-se
uma importante tática no processo de apropriação do
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conhecimento, pois promove o desenvolvimento de
aptidões pessoais, como comunicação e liderança e
ainda tua na formação e aumento das inter-relações
de trabalho, cooperação e competição (Brasil, 2006).
“Sob essa luz, o uso de instrumentos lúdicos torna possível o desenvolvimento da capacidade de raciocínio e o
aprendizado de conceitos diversos de forma integrada
em várias áreas do conhecimento, podendo se constituir
estratégia eficaz na promoção, estimulo e facilitação do
processo de ensino e aprendizagem” (Oliveira, Ghedin
e Souza, 2013).
Atividades lúdicas vêm sendo usadas a fim de diminuir as dificuldades e despertar um maior interesse dos
alunos à aprendizagem. Estas devem ser escolhidas pelo
professor, de acordo com o a realidade da turma. Segundo
Lara (2003), os jogos educativos são classificados como
de “competição”, “construção”, “treinamento”, “aprofundamento” ou “estratégicos”. Um ponto importante citado
por Lara (2003) é a necessidade de que o jogo educativo
não dependa do fator sorte, ou seja, o vencedor deve ser
aquele que descobrir as melhores estratégias. Além disso,
é de suma importância que o jogo permita que haja a construção de algumas abstrações e que muitas vezes, são
apenas transmitidas pelo professor e memorizadas sem
uma compreensão do real pelo aluno, assim prejudicando
o aprendizado.
Morais (2009) afirma que o ensino das Ciências
Biológicas se organiza a modo de privilegiar o estudo de
conceitos, linguagem e metodologias dessa área do conhecimento, tornando a aprendizagem pouco eficientes na
interpretação e intervenção da realidade do aluno. Assim,
o lúdico é uma ferramenta pedagógica que promove a
interação do aluno com o conhecimento e a construção do
mesmo e não apenas a memorização de conceitos e termos
apresentados durante as aulas. Dessa forma, a memória
de longa duração, a partir da construção do conhecimento
para a aprendizagem, será privilegiada à memória de
curta duração e a aprendizagem será mais significativa e
transformadora.
A utilização de materiais e recursos didáticos diversificados mostra-se um caminho fértil para se atingir competências exigidas pelas atuais propostas no ensino básico.
Destacamos o uso dos jogos educativos para a promoção da
construção do conhecimento e motivação do processo de
ensino-aprendizagem e dar pela união de atividades lúdicas
com propósitos educacionais. Trabalhos, no campo teórico
e prático (Legey et al., 2012; Zuanon, Diniz e Nascimento,
2010; Canto e Zacarias, 2009; Luckesi, 2005; Macedo, Petty
e Pessoa, 2005; Campos, Bortoloto e Felicio, 2002), chamam
atenção para os aspectos positivos da união do lúdico com
regras livremente consentidas, onde participantes articulam habilidades ou mesmo a sorte para, que de forma
competitiva ou cooperativa, alcancem um objetivo, estando
motivados e animados.
Nesta perspectiva, os jogos didáticos não tem fim em
si mesmo, mas é entendido como um eixo para conduzir um conteúdo específico e que geralmente é de difícil
abstração, assim, resultando em um empréstimo da ação
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lúdica para a aquisição de informações didáticas. Assim o
presente estudo tem o objetivo de revisar publicações em
forma de artigos científicos a fim de analisar o uso de jogos
no ensino de biologia.
O material utilizado nessa pesquisa foi obtido por busca
eletrônica feita nos bancos de dados LILACS - Índice da
literatura científica e técnica da América Latina e Caribe
e SCIELO (Scientific Eletronic Library Online), abrangendo
apenas publicações realizadas no período de 2003 a 2013.
Para a realização da pesquisa foi feita uma combinação de
palavras-chaves: jogos, ensino e biologia.
Foram encontrados 26 artigos, após a leitura e aplicação dos critérios de inclusão: (1) artigos na língua inglesa
ou portuguesa; (2) artigos de estudos experimentais; (3)
artigos originais. E critérios de exclusão: 1) trabalhos científicos que estivessem divulgados em outras formatações,
configurados como revisões e materiais educativos; 2) artigos que não contivessem seu resumo nas bases de dados
selecionadas; 3) artigos de acesso restrito; 4) artigos com
deficiência na descrição metodológica, principalmente
no que se referem aos objetivos, métodos, resultados e
conclusões. Assim apenas 16 artigos foram selecionados
e revisados.
Os artigos selecionados foram separados por categorias:
tipos de jogos usados, conteúdo de Biologia trabalhado e
tipo de sucesso alcançado. A partir dessa seleção foram analisados os objetivos e as conclusões dos artigos conforme
o objetivo desse trabalho.

2. DISCUSSÃO E RESULTADOS
Ao analisarmos os artigos selecionados, 100% (n=16) apontam em suas conclusões que o uso de jogos é uma excelente
ferramenta para despertar interesse dos alunos para o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula.
Observando os conteúdos de Biologia usados nos jogos,
vemos que não existe uma predominância de área, mas uma
variedade muito grande, sendo os conteúdos de botânica
e genética os mais usados, conforme é demonstrado na
tabela 1.
Tabela 1 – Áreas da Biologia abordadas em trabalhos com
uso de jogos
Conteúdo trabalhado com jogos

Qtde

Botânica

5

Genética

5

Ecologia, Evolução, Citologia,
Microbiologia e Biomas Brasileiros

4

Zoologia, Embriologia, Biologia
Molecular e Anatomia Humana

2

Outro item de relevância analisado foi sobre os tipos de
jogos usados para o ensino de Biologia. Os tipos encontrados nos artigos foram: jogos de tabuleiro em 75% (n=12),
jogos computacionais em 19% (n=3) e jogos de Role Playing
Game – (RPG) em 6% (n=1), conforme o demonstrado no
gráfico da figura 1.
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Figura 1 – Percentagem dos tipos de jogos usados para o
ensino de Biologia
6%

Aferir de forma fidedigna que o uso de jogos melhora a
aprendizagem não é simples e às vezes não é observado nas
pesquisas. Segundo Alves, Prates e França (2012):
A avaliação sobre o impacto do jogo no ensino, embora inicial, não mostrou melhora de desempenho em relação ao
outro método adotado. No entanto, o engajamento dos alunos e a possível aplicação em estudantes com dificuldade de
concentração podem ser benefícios interessantes associados
ao uso do jogo.

19%

3. CONCLUSÃO
75%

O jogo no ensino de Biologia é uma ferramenta pedagógica
muito usada. Existe uma grande variedade de conteúdos
trabalhados com jogos e uma grande variedade de formas
de jogos e objetivos a serem alcançados com eles.
Porém, vale ressaltar que, ainda se precisa de mais pesquisas que quantifiquem de forma clara a aprendizagem
existente com o uso dos jogos e justifiquem efetivamente
o uso e aplicação destes no ensino de Biologia.

Jogos de tabuleiro
Jogos computacionais
Jogos de Role Playing Game (RPG)

Os jogos para o ensino da Biologia são uma excelente
ferramenta pedagógica, pois, no mínimo, despertam nos
alunos mais atenção e dedicação ao conteúdo trabalhado
em sala de aula.
Branco, Viana e Rigolon (2012) preconizam que o jogo
funciona como uma excelente estratégia de revisão de conteúdos e seu caráter lúdico facilita a retenção mnemônica
dos conceitos biológicos pelos alunos.
O aprender fazer fazendo é uma das habilidades desenvolvidas com o uso dos jogos. Segundo Casas e Azevedo
(2011), o uso de jogos aperfeiçoa o processo de ensino e
aprendizagem em Ciências, por possibilitar uma participação intensa dos alunos nas atividades propostas.
Goldbach et al. (2013), conclui, em seu trabalho, que,
diante os desafios propostos pelas novas concepções do
ensino, cujo objetivo é formar cidadãos críticos e atuantes na sociedade moderna, e tendo a compreensão que a
temática Genética insere-se como um particular desafio, a
produção e utilização de jogos didáticos contribui como um
importante recurso, que complementa materiais tradicionais como o livro didático, desde que seu uso seja mediado
por professores capacitados e com discussões consistentes
em sala de aula.
Em uma pesquisa feita com o uso de jogos de RPG
como ferramenta pedagógica para o ensino da Biologia a
alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), De Souza
(2015), concluiu que esses alunos não conseguem enxergar
a Biologia de uma forma atrativa, achando que são apenas
conceitos complicados a serem memorizados e não entendidos. O lúdico pode ser uma forma de ensinar, um método
mais dinâmico, em que o aluno perde sua passividade e
pode ser um agente na aprendizagem e desenvolvimento
do seu conhecimento. Nessa perspectiva, a utilização de
jogos de RPG provoca no aluno a função de agente na construção do conhecimento, deixando de ser um mero ouvinte
e receptor, assim, passando a participar do processo de
aprendizagem.

4. REFERÊNCIAS
ALVES, R. A. S; PRATES, R. O.; FRANÇA, E. S.
Desenvolvimento de um jogo para apoio de ensino a
ciências: Um estudo de caso. In: Anais do Workshop de
Informática na Escola, 2012.
BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Básica. Orientações curriculares para o ensino médio (volume
2): Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias.
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Básica, p. 135, 2006.
BRANCO, A. L. C.; VIANA, I. B.; RIGOLON, R. G. A utilização
do jogo “Perfil Botânico” como estratégia para o ensino de
botânica. VIII ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM
EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, VIII, 2011.
CALISTO, A.; BARBOSA, B; MALUCELLI, A; SILVA, C. Uma
Análise Comparativa entre Jogos Educativos Visando a
Criação de um Jogo para Educação Ambiental, In: XXI
Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE),
João Pessoa - PB, Brasil, 2010.
CAMPOS, L. M. L.; BORTOLOTO, T. M.; FELICIO, A. K. C.
A produção de jogos didáticos para o ensino de Ciências
e Biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem.
Caderno dos Núcleos de Ensino, p. 35-48, 2003.
CANTO, A R; ZACARIAS, M. A. Utilização do jogo Super
Trunfo Árvores Brasileiras como instrumento facilitador
no ensino dos biomas brasileiros. Ci. & Cog., 14 (1), p.144153, 2009.
CASAS, L. L.; AZEVEDO, R. O. M.. Contribuições do jogo
didático no ensino de embriologia. Revista Areté: Revista

Metodologias no Contexto Educacional
ISSN: 2525-9571

157

MOURA, V. G.; PESSOA, E. A.; SILVA, J. e SOARES, G. A.

Amazônica de Ensino de Ciências, v. 4, n. 06, 2014.
DE SOUZA, E. S. Uso de jogos de Role Playing Game
(RPG) como uma estratégia possível de aprendizagem de
conteúdos de Biologia na educação de jovens e adultos.
Linkscienceplace. Rev. Cient. Interdiscip., v. 2, n. 3, 2015.
GOLDBACH, T. et al. Diversificando estratégias pedagógicas com jogos didáticos voltados para o ensino de biologia:
ênfase em genética e temas correlatos. Enseñanza de las
ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas,
n. Extra, p. 1566-1572, 2013.
LARA, I. C. M. Jogando com a matemática de 5a a 8a série. São
Paulo: Editora Rêspel, 2003.
LUCKESI, C. C. Ludicidade e Atividades Lúdicas – uma
abordagem a apartir da experiência interna. Disponível
em: <http:www.luckesi.com.br./artigoseducacaoludicidade.
htm>. Acessado em: 23/01/2013.
MACEDO, L.; PETTY, A. L. S.; PESSOA, N. C. Os jogos e o
lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005.
MORAIS, F. A. A. O ensino de Ciências e Biologia nas turmas de Eja: experiências no município de Sorriso-MT.
Revista Iberoamericana de Educación, n.º 48/6, 2009.
OLIVEIRA, D. A.; GHEDIN, E.; SOUZA, J. M. O jogo de perguntas e respostas como recurso didático-pedagógico no
desenvolvimento do raciocínio lógico enquanto processo
de ensino aprendizagem de conteúdos de ciências do oitavo
ano do ensino fundamental. In: Encontro Nacional De
Pesquisa Em Educação Em Ciências, 9., Águas de Lindóia.
Anais Águas de Lindóia: ABRAPEC, p. 1-8, 2013.
PEREIRA, R. F.; FUSINATO, P. A.; NEVES, M. C. D.
Desenvolvendo um jogo de tabuleiro para o ensino de
Física. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação
em Ciências. Florianópolis-SC, 2009.
PIETRUCHINSKI, H. M.; NETO, J. C.; MALUCELLI, A.;
REINEHR, S. Os jogos educativos no contexto do SBIE:
uma revisão sistemática de Literatura, In: XXII Simpósio
Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), Aracaju - SE,
Brasil. pág.: 476-485, 2011.
SILVA, M. A. R.; MAGALHÃES, V. M. A.; ANACLETO, J. C. O
Uso de um Jogo Narrativo Computacional em um Ambiente
Escolar, In: XXX Workshop Sobre Informática na Escola
(WIE), Belo Horizonte - MG, Brasil. pág.: 1225-1234, 2010.
ZUANON, A. C. A.; DINIZ, R. H. S.; NASCIMENTO, L. S.
Construção de Jogos didáticos para o ensino de biologia:
um recurso para integração dos alunos à prática docente.
Rev. Brasil. de Educ., Ci. e Tecn. – UFTPAR, 2010.

158

EIXO TEMÁTICO 2

Cultura da falta de planejamento em uma instituição federal de ensino
Culture of lack of planning in a federal teaching institution
DIAS, P. H. R. C 1 e SOUSA, J. C. 2

Instituto Federal de Brasília, Mestre em Gestão Pública, Servidor IFB
Universidade de Brasília, Doutor em Administração, Professor PPGP/UnB
pedrohcamargo@hotmail.com
jonilto@hotmail.com
1

2

RESUMO – Este artigo identifica e caracteriza a cultura da falta de planejamento, no processo de implementação do planejamento estratégico do IFB, especificamente, no âmbito da eficácia organizacional. A cultura
de planejamento pode ser identificada por padrões de comportamento e hábitos de forma antecipada às
situações-problemas e demandas, de modo atingir os resultados da organização. O estudo de abordagem
qualitativa, de natureza aplicada e caráter exploratório, operacionaliza-se por meio da técnica documental e
entrevistas semiestruturada, bem como análise de conteúdo. Os resultados apontam que a cultura da falta de
planejamento é um dificultador à implementação do planejamento estratégico, porquanto não são compartilhadas crenças, hábitos comuns e atitudes de modo a pensar e agir de forma planejada. A cultura da falta de
planejamento promove maior incidência ao erro, gargalos e retrabalhos, desperdícios e aumento de custos e
não atingimentos de prazos, uma vez que as demandas possam até serem resolvidas, no entanto são propensas
a tornarem-se uma ação ineficiente, ineficaz e, por conseguinte, não efetiva.
PALAVRAS-CHAVE: cultura; planejamento; educação; Brasil.
ABSTRACT – This article identifies and features the lack’s culture of planning, the implementation process of strategic
planning, specifically, at effectiveness organizational Scope. The culture of planning can identified by behavior and habits
in advance Standard at situations-problems and demands reach Organization results. The qualitative approach’s study,
applied Nature and exploratory character, if operationalized by technical documentary and semi-structured interviews,
as well as content analysis. The results indicate that the culture of lack of planning and hum complicating the implementation of the Strategic Planning, for aren’t shared beliefs, habits and mode attitudes thinking and acting planned way.
The culture of lack of planning promotes increased incidence by error, bottlenecks and rework, waste and increase costs
and not times attainments, once as resolved demands, not however, are prone to a become inefficient action, ineffective,
and therefore not effective.
KEYWORDS: culture; planning; education; Brazil.

1. INTRODUÇÃO
A cultura da organização é intrínseca aos atores institucionais, que se constitui um fenômeno dinâmico presente em
rotinas, processos e projetos organizacionais, na medida
em que sua relação com o ambiente restringe e direciona o
comportamento de pessoas ou grupos por meio de crenças,
normas comuns, valores compartilhados, afirma Schein
(2009). Este artigo identifica e caracteriza a Cultura da falta
de planejamento em uma Instituição Federal de Ensino
-IFE-, no processo de implementação do planejamento
estratégico institucional.
A cultura de planejamento, para Meyer (2005), caracteriza-se por um conjunto de hábitos, atitudes compartilhados
e percebidos pelos membros da instituição, que fomenta o
processo de mudança, com isso, pode afetar o status quo da
organização gerando resistências e conflitos, que dificulta
a implementação do planejamento, tal como relata Bilhim

(1995), que a cultura dentro da administração pública, por
vezes, assume aspectos perversos.
Como observa Ribeiro (2010), a cultura de planejamento
em Institutos Federais – IF –, é catalisada na construção e
implementação do Plano de Desenvolvimento Institucional
– PDI -, na medida em que há uma obrigatoriedade de sua
elaboração, que conduz os gestores a pensar de forma racional, antecipada aos acontecimentos no setor educacional.
Todavia explica Estrada (2000) que um dos dificultadores na implementação do planejamento estratégico em
Instituição de Ensino Superior - IES-, ao lado da falta de
vontade política da alta administração e conhecimento
técnico, é a cultura da falta de planejamento.
Na parte introdutória, este artigo foi organizado de
modo a apresentar uma breve contextualização do assunto,
objetivo e considerações metodológicas apontando as técnicas e instrumentos utilizados. No desenvolvimento, foi
realizado, concomitantemente, a discussão dos resultados
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fundamentado na literatura pertinente, abordando os
temas planejamento organizacional; cultura de planejamento; cultura da tarefa e o fomento a flexibilidade e
criatividade; e, por conseguinte, têm-se as considerações
finais do estudo.

2. PERCURSO METODOLÓGICO
Esta pesquisa de abordagem qualitativa é parte integrante
de uma dissertação de mestrado, em que foi realizada uma
pesquisa de caráter exploratório, que teve por objetivo identificar os fatores facilitadores e dificultadores na implementação do planejamento estratégico no IFB, para o alcance
da eficácia organizacional. Desse estudo, evidenciou a
categoria ‘Cultura da falta de planejamento’ como um dos
dificultadores ao processo de planejamento.
O locus da pesquisa é Instituto Federal de Brasília e seus
respectivos campi. O Instituto é uma organização voltada
para o ensino, pesquisa e extensão no âmbito da educação
profissional e tecnológica, desde a educação básica à superior, e também dedicada à formação de professores para a
rede pública de educação básica. Sendo assim, assume uma
posição estratégica no desenvolvimento nacional, visando
a atender aos mais diferenciados públicos nas modalidades
presencial, semipresencial e a distância, que atuam como
importantes centros de referência para os sistemas estaduais, municipais e privados de educação.
O estudo apoia-se nas técnicas de pesquisa bibliográfica
(Marconi; Lakatos, 2003) de forma a construir um arcabouço teórico e na técnica documental aliada à entrevista
individual semiestruturada (Gaskell, 2002), como procedimento de levantamento e coleta de dados, por conseguinte,
na análise dos dados, a partir da técnica análise de conteúdo
(Bardin, 2006; Franco, 2003).
A técnica documental corresponde a uma fonte de
coleta de dados por meio de documentos escritos ou não,
internos e externos à organização (Creswell, 2007). Dessa
forma, foram levantados e coletados, por meio da internet,
intranet, dispositivos de armazenagem de dados em rede,
armário de guarda de documentos, arquivos correntes e
permanentes. Tais documentos, leis, resoluções, PDIs,
planejamento anuais, foram apresentando no texto com
a expressão “Doc”.
A entrevista representa um instrumento básico de coletas de dados, segundo Lüdke e André (1986). Optou-se por
realizar entrevista semiestruturada, face a face, a partir
de um roteiro pré-definido, testado e aprovado, contendo
perguntas abertas. Após seleção dos participantes, foi
realizado agendamento por e-mail, informando o tema
da pesquisa, encaminhando a carta de apresentação dos
pesquisadores como autorização do órgão para realização
da coleta/produção de dados primários.
Desse modo, foram selecionados para as entrevistas individuais o Reitor, Pró-Reitores, Diretores Gerais
e Diretores de Administração e Planejamento dos dez
campi e Reitoria. Posteriormente, foram convidados duas
Diretorias da Reitoria: a Diretoria de Administração e
Diretoria de Orçamento, a partir da percepção da fala de
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entrevistados e observação in loco. Desse total, 48,5% dos
respondentes, ingressaram no IF por meio do cargo de
professor e 51,5% de técnico administrativos em educação.
Quanto à formação dos participantes por área acadêmica, observa-se que, entre os entrevistados, predominam
profissionais com formação nas áreas de administração e
pedagogia, seguidos pelos cursos no campo da engenharia,
ciências contábeis e econômicas. Além disso, no menor
número, teve respondente com formação em área voltados
para as licenciaturas, tais como: física; química; biologia;
filosofia; história; geografia e superior completo.
No total, foram utilizadas trinta e três entrevistas, aplicadas no contexto de cada participante, num período de
duração de cinco meses. A aplicação do roteiro de entrevista
permitiu produzir dados primários no sentido de identificar
e caracterizar a cultura da falta de planejamento no IFB, no
processo de implementação do Planejamento Estratégico.
Adicionalmente, as conversas foram gravadas, após autorização, por equipamento próprio. As entrevistas transcritas
se mostraram material de suma importância para posterior
análise de conteúdo. Em média, cada entrevista teve duração de trinta minutos. Como extremos, algumas percorreram perto de uma hora e vinte e três minutos, ao passo
que a de menor duração onze minutos. Ao final da coleta
de dados, por meio de entrevistas, o pesquisador contava
com cerca de dezessete horas de gravações em áudio para
posterior transcrição. Para guardar o sigilo e privacidade
dos entrevistados, neste texto, cada respondente foi categorizado com a inicial da letra “E” seguido de numeral.
Entre os dados na Figura 1, quanto ao grau de instrução dos participantes, dois pontos chamam atenção: baixo
número de gestores e servidores apresentam somente o
nível de graduação e mais de 50% dos entrevistados são
pelo menos mestres. Além disso, perto de 25% dos entrevistados são doutores.
Figura 1 – Qualificação dos entrevistados
Nível médio
3%

Graduação
9%

Especialização
20%

Mestrado
46%

Doutorado
22%

Participantes: Reitor, Pró-reitores, Diretores e Equipe de planejamento.

Quanto à análise de dados, optou-se pela análise de
conteúdo do material obtido por meio de entrevista,
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documentos, apoiando-se na literatura, seguindo o protocolo de Franco (2003), influenciado pelos estudos de Bardin
(2006), uma vez que a técnica é utilizada para produzir inferências acerca de dados verbais e simbólicos que possibilitam uma conexão com outras técnicas de pesquisa, sendo
assim um “manual didático e prático para pesquisadores
em educação”, afirma Franco (2003, p.10).
O processo de construção e classificação de categoria
observou a semântica, as semelhanças e diferenças entre
enunciados, produzindo comparações, descrições e interpretações de forma a produzir inferências, subsidiado
pela literatura pertinente. Para isso, foram selecionados
os dados tanto documentais e verbalização para criação
de categorias e realizada comparação ente si, bem como
discussões sobre os dados e informações a partir da exegese dos textos.
A categoria ‘cultura de falta de planejamento’ foi construída, a posteriori, a partir das falas e enunciados dos respondentes e seu agrupamento observou o valor semântico
convergente e divergente das verbalizações, em seguida,
interpretadas à luz da teoria. A construção de categorias é
ponto crucial da análise de conteúdo, na medida em que
não existem procedimento padrão para todos os casos e
nem é aconselhável passos apressados e rígidos, sendo
assim, o pesquisador segue seu próprio percurso fundamentado em seu conhecimento e guiado pela sua competência, ressalta Franco (2003), e certo grau de intuição,
criatividade e imaginação (Bardin, 2006).

3. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
Para Mintzberg (2004), o planejamento surgiu com Fayol
com suas previsões de demandas, para cinco e dez anos, e
pode ser compreendido como um procedimento formal,
de modo a olhar para o futuro, apoiado por tomadas de
decisões. Contudo lembra Oliveira (2009) que o planejamento não é uma simples previsão, projeção, predição na
resolução de problemas; mas, sim, um processo contínuo
de pensamento sobre o futuro.
Planejamento é algo que se realiza antes de ação (Ackoff,
1979), e constitui um processo de tomada de decisão integrado antes do momento da ação para o atingimento de
metas. O produto desse trabalho é a elaboração do plano
(Figueiredo, 2000; Paludo, Procopiuck, 2011; Oliveira, 2009;
Mintzberg, 1994; Forplad, 1995), de forma coletiva, que é
condição necessária para um planejamento eficaz (MatiasPereira, 2010).
No setor público, o Decreto-Lei nº 200 de 1967 orienta
que o agente público deve agir de forma planejada,
enquanto que o Planejamento Estratégico do IFB (Doc 2, p.
2) é conceituado como um “dever político e obrigação legal
do gestor público”. Dentro dessa visão, o planejamento na
administração pública é um tema recente, mesmo que se
tenha um normativo desde de 1967, enfatiza o entrevistado
E-09 “(...) porque a cultura de planejamento, embora se a
gente resgatar até o Decreto-lei 200/67 que fala de planejamento, é um tema extremamente novo na gestão pública,
planejamento estratégicos no serviço público é um assunto

extremamente novo”. Além disso, destaca-se:
Nas instituições da rede federal, o planejamento estratégico
é uma coisa relativamente nova, planejamento é novo no
setor público, começa nos últimos dez anos, que até então
a gente só pensava no imediato: isso aqui é rotina, o serviço
público é rotina. Mas nos últimos dez anos a gente começou a
pensar a instituição de uma forma um pouquinho diferente,
a gente começou olhar qual é o papel dessa instituição na
sociedade. Entrevistado E-01.

Observa-se, portanto, em primeiro lugar, que o planejamento governamental é um tema novo na administração
pública, que pode transformar, segundo Matus (1996), a
realidade social de uma nação quando aplicado de forma
racional, eficiente, efetiva e inovadora na solução de problemas da sociedade que integra um conjunto de ações
interligadas e complementares, de tal forma que as instituições públicas não devem ser regidas pelo improviso ou
por pressão de atores sociais ou mudanças conjunturais
(Matias-Pereira, 2011).

3.1. Cultura de planejamento em instituições de
ensino
Dentro da dimensão simbólica de planejamento proposto
por Meyer Jr. (2005), a cultura – valores, princípios e ritos
– é a “cola” que mantem a organização unida e representa
o que as pessoas pensam, valorizam e acreditam. Esses
elementos influenciam a percepção das pessoas, como elas
entendem a importância e como consideram prioritário
o planejamento da organização. Essa cultura interna da
organização influencia pensamento, práticas, por conseguinte, formas de gerir e planejar.
Observa-se ainda que a cultura de planejamento é um
dos fatores mais relevantes dentro de Instituições de
Ensino Superior.
A busca da cultura de planejamento nas universidades é
apontada como o terceiro fator interno mais relevante do
planejamento praticado. Uma possível razão para a ausência
de uma cultura de planejamento é a descontinuidade administrativa presente nas universidades, que se reflete numa
prática assistemática desse processo. (Meyer Jr., 2005, p. 384).

Em Instituições Federais de Ensino Superior -IFES-,
“na verdade a descontinuidade administrativa é quase uma
norma” (Forplad, 1995, p. 05). Outro ponto importante é a
crença compartilhada por docentes, discentes, servidores
e comunidade externa a respeito do desempenho organizacional. A percepção de relevância no planejamento
praticado influencia como as pessoas pensam e comportam
na instituição, aponta Meyer Jr. (2005).
Na gestão educacional, são observadas limitações da
ação administrativa realizada sem planejamento, conforme
se aponta
(...) não tão raramente, gestores e profissionais em geral
que se lamentam de estarem trabalhando como quem está
“apagando incêndios”, isto é, “está sempre correndo atrás
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do prejuízo” e sendo conduzido pelas situações variadas
do cotidiano, pelas demandas inesperadas, tendo que responder rapidamente a elas e de tal forma “não têm tempo
para pensar, quanto menos para planejar (Lück, 2000, p. 8).

Por outro lado, os atores sociais têm pressionado e
demandado de IFE mais resultados a curto prazo, que leva
o gestor a suplantar etapas previamente definidas. Isso prejudica a ação planejada, como afirmado na entrevista E-01
“Então essa pressa, essa premência que a população tem
dos serviços educacionais, do serviço tecnológico cientifico,
é um fator que atrapalha a gente, porque vem a pressão,
pressão, eu quero um campus, eu quero alunos, quero resultado, isso não se constrói em poucos dias”. Dessa forma,
a urgência em apresentar resultados imediatos, acelera
etapas e encurta prazos previamente definidos.

3.2. Cultura da tarefa e o fomento a flexibilidade e
criatividade
A cultura da tarefa, apesar de favorecer a flexibilidade em
IFES, são evidenciadas na pesquisa de Marra e Melo (2005,
p. 27), quando os gestores educacionais executam suas
“atividades sem planejamento, imperando o imediatismo,
a sensação de apagar fogo e o improviso”. Neste sentido,
corroboram com os pesquisadores, com a verbalização da
entrevista de E-07 “(...). Então, entre resolver outras coisas
ou parar e se planejar, ela vai resolver as outras coisas”, tal
como afirma entrevista E-31 “Porque as pessoas querem
que as coisas aconteçam do nada, só que as coisas não
acontecem do nada, as coisas acontecem porque no ano
anterior você fez um planejamento para aquilo”. Dessa
forma, argumenta Mintzberg (2004) que o planejamento
não é algo que as pessoas façam por acaso.
Neste contexto, aponta entrevistado E-08, que “Nós
ainda estamos engatinhando nessa questão do planejamento. Primeiro executa. A prioridade hoje é executar e
posteriormente se sobrar tempo, depois nós planejamos.
Então, mudar um pouco o foco entre executar e planejar”,
e destaca-se que
na verdade, o que acontece aí, a gente fala é falta de planejamento. (...) e quando o orçamento chega, tem a liberação,
sai todo mundo correndo atropelado para montar o processo, e, às vezes, o processo se perde porque não está bem
instruído. Então, é realmente uma falta de planejamento”.
Entrevistado E-02.

Por outro lado, o que prejudica a ação planejada e
o alcance dos objetivos institucionais em Instituições
Federais de Ensino estão relacionadas à tipicidade da gestão universitária, que aborda questões sobre cargo colegiado, burocracia, fatores políticos, jogo de poder, falta de
formação administrativa, administração por pares, caráter
transitório do cargo e a própria cultura da universidade
pública (Mizael et al., 2013). Para Meyer Jr. (2005) o dificultador constitui-se na medida em que o planejamento impulsiona o processo de mudança, como isso afeta o status quo
da organização, que pode criar uma percepção de ameaças
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às pessoas envolvidas gerando resistências e conflitos.
Para Araújo (1996), no planejamento estratégico em
IFES, o processo de planejamento é dissociado da gestão,
não é compreendido como um elemento importante de
ação administrativa; falta credibilidade no instrumento de
planejamento para a solução dos problemas organizacionais; não há envolvimento das atividades acadêmicas na
atividade de planejamento; as instâncias colegiadas não
estimula o pensamento estratégico, mas, pelo contrário,
estimula-se a gerência do dia a dia. Conforme Meyer Jr. e
Meyer (2006), o que predomina quando se observa o planejamento em instituições de ensino superior é a dicotomia
entre intenção e ação.
Por sua vez, os entrevistados relataram que a função
de executar tem sido a preocupação mais recorrente em
detrimento ao de planejar, conforme entrevista E-05 “o
problema é que a rotina do dia a dia vai atropelando, e até
a própria tentativa da execução das metas planejadas para
o ano corrente acaba te assoberbando de alguma forma.”,
como também aponta entrevista E-11 “Hoje, é feito muito
assim, chegou recurso executa-se ao longo do ano que eu
vou vendo as demandas que vão aparecendo, não tem muito
um link, uma coisa com a outra”. Além disso, corrobora a
entrevista E-22 “Porque recebemos recursos orçamentários
de última hora e acabamos fazendo algo que não estava
previsto”, por fim, destaca-se a institucionalização do termo
“fazejamento” na verbalização do entrevistado E-17:
Olha! ..., o planejamento você sabe como funciona no IFB, é
um fazejamento, você já vai fazendo... A gente deveria fazer
o que, primeiro planejar tudo, depois colocar a coisa para
andar, e aqui a gente não faz isso, a gente coloca a coisa para
andar e vai correndo atrás, consertando e aprimorando, e vai
aprendendo, outro vai fazendo e planejando e vai aplicando
e vai controlando, o fluxo normal das coisas não acontece,
então... tem que sair apagando fogo aí.

Assim sendo, infere-se que o termo “fazejamento” indica
um entendimento de que foi executado uma demanda que
necessariamente deveria ter sido prevista anteriormente,
acompanhada da expressão “é urgente”. Quando não há
planejamento, os procedimentos, atividades, tarefas e ações
são levantados, as necessidades, ao mesmo tempo, são executadas, imperando o imediatismo. “O ser humano, ele tem
preguiça de parar e planejar”, aponta o entrevistado E-14.
Os entrevistados afirmam que instituir uma cultura de
planejamento leva-se tempo, até anos, para se tornar uma
hábito da organização, de modo a fazer parte das rotinas
da administração, como evidenciado nas falas do entrevistado E-9 “Você não coloca na instituição uma cultura de
planejamento em dois anos, uma instituição que tem mil
servidores, aqui é um prédio, nós temos dez campi, cada
um com sua realidade, na sua satélite”, por conseguinte,
ressalta o entrevistado E-14 “O que traz mais dificuldade
para nós aqui alcançar os nossos resultados, (...), eu acho
que é falta de hábito de ter um planejamento.”
(...), mas como não se há uma cultura ainda devidamente
estabelecida de planejamento na instituição... e basicamente
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o que se fazia, as demandas chegavam e eram atendidas na
medida em que as demandas apareciam, então não tinha
aquela questão de estabelecer, olha, nós temos por meta
isso com prazos estabelecidos, na verdade nós fazíamos o
que surgia e no prazo que dava, e assim, é uma coisa que se
arrastou no início e para vencer essa cultura hoje é difícil.
Entrevista E-19

Dentro desse contexto, afirma a entrevista E-07 “A cultura que a gente tem de só seguir prazo, (...) a correria é
tanta que você acaba que, no dia 31, no dia 30 à noite que
você está lá alimentando o sistema, então assim, é mais
rápido do que Fórmula 1, então de 0 a 100 em um dia.”.
Isso possibilita inferir, a partir das falas, que prevalece na
instituição uma cultura da falta de planejamento, visto que,
a rotina do dia a dia é atender as demandas na medida em
que aparecem, imperando o imediatismo e a cultura de
realização da tarefa.
A cultura de planejamento pode ser caracterizada como
uma prática interna da organização que guia o padrão de
comportamentos e hábitos de forma contínua e sistêmica
para uma ação planejada e antecipa a realização do evento.
Infere-se que, no Instituto, conforme verbalizações e documentos, neste estudo, o hábito de planejar não é um costume e hábito compartilhado com membros da organização, uma vez que impera constantes e repetidas ações de
improvisação, sensação de “apagar fogo”, fazejamento, que
evidencia uma postura reativa aos problemas, aceitação
de resolução parciais de demandas e compreende uma
posição deliberada de se adaptar às situações ao tempo
que são levantadas, negligenciando o planejamento. Neste
contexto, corrobora a entrevista E-19:
O planejamento estratégico não é necessariamente suficiente
para que você possa implementar..., a cultura do serviço
público muitas vezes faz com que a gente caminhe no sentido
de atender as demandas e o planejamento às vezes ficar em
segundo plano. (...) nós queremos fazer a coisa acontecer,
gastamos muito tempo na execução e pouco tempo no planejamento, porque é muito mais fácil executar do que planejar?
Pelo contrário, é muito mais difícil.

Desse modo, afirma Matias-Pereira (2010) que a sensibilização no processo de planejamento dos envolvidos
é importante para a instituição, quando não existe uma
cultura de planejamento, ao passo que, afirma Bilhim (1995),
os problemas presentes na cultura da organizacional, na
medida em que se reconhecem as normas, valores e crenças
são fatores críticos de sucesso não só na elaboração, como
também na implementação de qualquer estratégia.
Todavia, a capacidade da organização em adaptar-se
e flexibilizar-se frente às situações ambientais e contingências não deve ser confundida com problemas de falta
de planejamento, muito embora o planejamento requeira
a institucionalização de programas e pensamento sobre
o futuro, bem como recurso à intuição, à criatividade e à
inovação (Mintzberg, 2004; Mintzberg, Ahlstrand, Lampel,
2010; Bilhim, 1995).
Assim, a criatividade no contexto organizacional pode
ser entendida como um processo de geração de ideias,

produtos e/ou serviços que contribuam, ao mesmo tempo,
para a organização e bem-estar das pessoas, que apresentam uma estreita relação com a inovação, corrobora BrunoFaria (2003). Desse modo, a falta de planejamento não se
confunde com ocorrências ou situações contingenciais e
emergentes que são colocadas no contexto de qualquer
organização, tampouco como oportunidades de ações
criativas.
O planejamento não pode ser adversário do processo
criativo; mas, sim, devem ser processos integrados e complementares. Segundo Amoroso (2002), o planejamento
está relacionado não só com a preparação de planos, objetivos, táticas e metas, mas também com a inovação, a criatividade, o incentivo à inteligência não-linear, de forma
a identificar novas oportunidades que possam mudar a
direção das alternativas.
O planejamento e criatividade devem situar-se em qualquer processo estratégico (Fairholm, 2009; Mintzberg,
2004), uma vez que ambos são complementares nas organizações por meio de indagações e pensamento sobre o
futuro, ao mesmo tempo inovando, sendo inteligente e
criativo, mas também os processos precisam ser colocados
em prática formalmente de modo que os gestores possam
atender e superar as dificuldades do dia a dia.
Como o pensamento convencional não funciona em um
mundo em transformação, é necessário adotar pensamento
inovador e criativo, a fim de fazer frente à orientação de
futuro e necessidade de transformação da escola. Esse pensamento deve, por certo, estar associado a uma perspectiva
de transformação da realidade (Lück, 2000, p. 12).

Dessa forma, num primeiro momento, trabalhar de
forma planejada, racional, burocrática, prevendo os passos, sistematizando rotinas quando possível e levantando
cenários pode informar, à primeira vista, uma barreira
a implementação do processo da criatividade. A questão
fundamental, neste ponto, consiste em não posicionar a
criatividade atributos de forma a superar as ações urgentes e necessárias do dia a dia, substituindo a função do
planejamento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo identifica e caracteriza a cultura da falta de planejamento, no processo de implementação do planejamento
estratégico do IFB, especificamente, no âmbito da eficácia
organizacional, por meio do instrumental metodológico
utilizado e seleção dos atores envolvido.
Assim, infere-se que o planejamento é algo que é realizado antes de agir, por meio de um processo contínuo de
pensamento sobre o futuro de forma a resolver questões
organizacionais, que oportuniza alcance de metas e objetivos, ao passo que a cultura de planejamento, apesar de
necessitar de tempo para sua implantação, pode ser identificada quando são estabelecidas padrões de comportamento
e hábitos de forma antecipada às situações-problemas e
demandas para atingir os resultados da instituição.
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A cultura da falta de planejamento foi identificada
como um dificultador à implementação do planejamento
estratégico e caracterizada por crenças compartilhadas,
comportamentos comuns e atitudes, de modo a contribuir para repetidas e constantes improvisações, presente
sensação de “apagar fogo”, fazejamento, postura reativa
aos problemas, imperando o imediatismo que estimula a
gerência do dia a dia.
Portanto, a cultura da falta de planejamento promove
maior incidência ao erro, gargalos e retrabalhos, desperdícios, aumento de custos e não atingimentos de prazos,
além de estresse e conflitos internos não saudáveis. Além
disso, mesmo quando se prevalece, na organização, uma
cultura da falta de planejamento, a gestão acadêmica-administrativa está propensa a tornar-se uma ação ineficiente,
ineficaz e, por conseguinte, não efetiva.
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RESUMO – O objetivo do estudo é identificar e caracterizar a etapa inicial de elaboração do planejamento
estratégico do IFB, a partir da percepção da alta administração e equipe de planejamento. A pesquisa adota
uma abordagem qualitativa apoiado em técnicas de pesquisa bibliográfica, para construção de embasamento
teórico, aliada à entrevista semiestrutura para posterior análise de conteúdo. Como resultado, pode-se identificar que a escolha do IFB por realizar primeiramente a definição da estratégia com a construção de missão, visão e valores, e posteriormente, a realização do diagnóstico estratégico está alinhada a estratégica da
organização, embora, tenha se constatado que a ferramenta de planejamento estratégico e sua utilização são
pontos que necessitam ser melhor compreendido pelos gestores e equipe técnica de planejamento. Portanto,
as características predominantes do planejamento estratégico compõem-se de uma ferramenta programática
de projeção de metas e ações de longo prazo, de cumprimento legal, visto que, integra e operacionaliza o Plano
de Desenvolvimento Institucional - PDI.
PALAVRAS-CHAVE: planejamento; estratégia; instituição; educação; Brasil.
ABSTRACT – The objective of the study is to identify and characterize the initial stage of preparation of the strategic
planning of the IFB, from the perception of senior management and planning team. The research adopts a qualitative
approach supported by bibliographic research techniques for construction of theoretical basis, combined in semiestrutura
interview later, content analysis. As a result, we can identify that the choice of IFB by first performing the definition of
the strategy with the construction of mission, vision and values, and subsequently achieving the strategic diagnosis is
aligned with strategic organization, though, it was found that strategic planning tool and its use are points that need to
be better understood by managers and technical staff planning. Therefore, the predominant features of strategic planning,
consist of a programmatic tool projection goals and long-term actions, legal compliance, since, integrates and operates the
Institutional Development Plan - PDI.
KEYWORDS: planning; strategy; institution; education; Brazil.

1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que a implementação eficiente do planejamento
estratégico, nos Institutos Federais, contribui para eficácia
da gestão e, por conseguinte, proporciona uma prestação
de serviços educacionais de qualidade, que tanto necessita
o sistema educacional brasileiro.
Para Braga e Monteiro (2005), as questões estratégicas
em instituições de ensino precisam ser valorizadas com o
avanço da capacidade de gestão, e atividades rotineiras,
burocráticas do dia a dia acabam por tomar todo o tempo
do administrador educacional provocando gargalos e ineficiência administrativa.
Neste contexto, este estudo tem por objetivo identificar
e caracterizar a etapa de elaboração do planejamento estratégico do IFB, a partir de percepção da alta gestão e equipe

de planejamento, uma vez que o processo estratégico em
Instituições de Ensino Superior - IES - é um catalizador
do pensamento estratégico que oportuniza não só avisão
ampla da organização, como também, ferramental adequado de forma a conduzir a ação do gestor para o alcance
dos objetivos institucionais (Meyer Jr., 2005).
Entretanto, há uma discussão na literatura de qual seja
a primeira etapa de elaboração do planejamento estratégico: definição de referenciais estratégicos ou diagnóstico
organizacional. Diante disso, divergem pesquisadores e
estudiosos do campo da estratégia quanto à sequência,
à definição de etapas ou a fases do planejamento estratégico. Para Paludo e Procopiuck (2011), a primeira etapa do
planejamento estratégico é a definição de missão, visão
e valores, ao passo que, para Marcelino (2004) e Oliveira
(2009), é o diagnóstico organizacional.
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A utilização dessa ou daquela etapa inicial não prejudica o processo de planejamento estratégico, tal como o
funcionamento da organização e o alcance de resultados.
A tomada de decisão sobre a ferramenta de elaboração do
planejamento, desse modo, vai depender do nicho de atuação da organização, da expertise dos gestores e da visão
amplificada da estratégia, afirma Oliveira (2009).

2. PERCURSO METODOLÓGICO
Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa e é parte
integrante de uma dissertação de mestrado, que teve por
objetivo identificar os fatores facilitadores e dificultadores
na implementação do planejamento estratégico no IFB,
para o alcance da eficácia organizacional. Desse estudo,
permitiu-se identificar e caracterizar as diversas etapas ou
fases, tal como as ferramentas e os instrumentos empregadas no processo.
O locus da pesquisa é Instituto Federal de Brasília e seus
respectivos campi. O Instituto é uma organização voltada
para o ensino, pesquisa e extensão no âmbito da educação profissional e tecnológica, desde a educação básica à
superior, e também dedicada à formação de professores
para a rede pública de educação básica que assume valor
estratégico no desenvolvimento nacional.
O estudo apoia-se nas técnicas de pesquisa bibliográfica
(Marconi; Lakatos, 2003) de forma a construir um arcabouço teórico, aliada à entrevista semiestruturada (Gaskell,
2002), como procedimento de levantamento e coleta de
dados, por conseguinte, na análise dos dados, a partir da
técnica análise de conteúdo.
A entrevista representa um instrumento básico de coletas de dados, segundo Lüdke e André (1986). Optou-se por
realizar entrevista semiestruturada, face a face, a partir
de um roteiro pré-definido, testado e aprovado, contendo
perguntas abertas. Após seleção dos participantes, foi
realizado agendamento por e-mail, informando o tema
da pesquisa, encaminhando a carta de apresentação dos
pesquisadores como autorização do órgão para realização
da coleta/produção de dados primários.
Desse modo, foram selecionados, para as entrevistas
individuais, o Reitor, Pró-Reitores, Diretores Gerais e
Diretores de Administração e Planejamento nos dez campi.
Posteriormente, foram convidados dois setores: a Diretoria
de Administração e Diretoria de Orçamento, ambas na
Reitoria, a partir da percepção da fala de entrevistados
e observação in loco. Desse total, 48,5% dos respondentes
ingressaram no IF - Instituto Federal - no cargo de professor e 51,5% no cargo de técnicos administrativos em
educação.
No total, foram realizadas trinta e três entrevistas, aplicadas no contexto de cada participante em um período
de duração de cinco meses. A aplicação do roteiro de
entrevista permitiu produzir dados primários no sentido
de identificar e caracterizar as diferentes etapas e fases
do planejamento do IFB. Adicionalmente, as conversas
foram gravadas, após autorização, por equipamento próprio. As entrevistas transcritas se mostraram material de
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suma importância para posterior análise de conteúdo. Em
média, cada entrevista teve duração de trinta minutos.
Como extremos, algumas percorreram perto de uma hora e
vinte e três minutos, ao passo que a de menor duração onze
minutos. Ao final da coleta de dados, o pesquisador contava
com cerca de dezessete horas de gravações em áudio para
posterior transcrição. Por último, para que as pessoas não
identificassem o respondente no texto foi construído um
código iniciado pela letra “E”.
Entre os dados na pesquisa, quanto ao grau de instrução dos participantes, dois pontos chamam atenção: baixo
número de gestores e servidores apresentam somente o
nível de graduação, por conseguinte, mais de 50% dos
entrevistados são pelo menos mestres. Perto de 25% dos
entrevistados são doutores.
Quanto à análise de dados, optou-se pela análise de conteúdo do material obtido por meio de entrevista, apoiando-se na literatura pertinente, seguindo o protocolo de
Franco (2003), influenciado pelos estudos de Bardin (2006),
uma vez que a técnica é utilizada para produzir inferências
acerca de dados verbais e simbólicos que possibilitam uma
conexão com outras técnicas de pesquisa, sendo assim, um
“manual didático e prático para pesquisadores em educação”, afirma Franco (2003, p.10).
O processo de construção e classificação de categoria
observou a semântica, as semelhanças e diferenças entre
enunciados, produzindo comparações, descrições e interpretações de forma a produzir inferências, subsidiado pelo
referencial teórico sobre o tema planejamento estratégico.
Portanto, a categoria “etapa de elaboração do planejamento estratégico” foi construída, a posteriori, a partir das
falas e enunciados dos respondentes e seu agrupamento
observou o valor semântico convergente e divergente das
verbalizações, e interpretadas à luz da teoria. A construção
de categorias é ponto crucial da análise de conteúdo, na
medida em que não existem procedimentos padrão para
todos os casos e nem é aconselhável passos apressados
e rígidos. Sendo assim, o pesquisador segue seu próprio
percurso fundamentado em seu conhecimento e guiado
pela sua competência, ressalta Franco (2003), e certo grau
de intuição, criatividade e imaginação (Bardin, 2006).

3. ETAPA DE ELABORAÇÃO DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
É oportuno frisar que existe ampla variedade de modelos
de planejamento estratégico que, na sua maioria, reduz
suas etapas ou fases na mesma ideia: aplicação da ferramenta SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats
-, definição de etapas claramente delineadas com pontos de
verificação. O que distingue o sucesso de qualquer metodologia é a capacidade da organização na implantação do
plano, por meio de pessoas comprometidas, competências
de gestão e foco nos resultados institucionais.
A etapa inicial acontece na elaboração do planejamento
estratégico, passando em seguida pela implementação e
controle e avaliação, afirmam (Matias-Pereira, 2011; Braga,
Monteiro, 2005). A etapa de elaboração, durante a pesquisa,
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proporcionou identificar como se dá este processo de planejamento, o uso de metodologias e ferramentas, as diretrizes estratégicas e análises de ambiente, bem como mapa,
indicadores, objetivos e metas estratégicas.
Percebe-se que o planejamento no IFB tem por como
proposta não só responder orientação normativa, mas
também se apresenta como função técnica de gestão que
possibilita corrigir falhas no processo, desenvolvendo novos
caminhos, reduzindo as incertezas por meio de um processo racional de intervenção na realidade. Desse modo,
apresenta não só mais uma ferramenta de caráter legal; e,
sim, como uma visão de futuro e estratégica.
O planejamento na gestão pública ainda é um tema
incipiente afirma o entrevistado E-09 que “é um tema
extremamente novo na gestão pública, ...eu colocaria tranquilamente de dois mil para cá, falar de planejamento...,”.
Tal ideia é corroborada pelos pensamentos de Paludo e
Procopiuck (2011), quando apontam que o planejamento
formalmente instituído no setor público é uma visão
recente.
De acordo com a entrevista de E-06 “O planejamento é
algo fundamental, é a base para que nós possamos atingir
alguma meta que foi previamente estabelecida”. Todavia,
segundo (Mintzberg, 2004; Mintzberg, Ahlstrand, Lampel,
2010), explica-se que as organizações têm gastando muito
tempo e esforço com previsões que dificilmente se concretizarão, já que as mudanças são cada vez mais rápidas
e descontínuas.
Por sua vez, o entrevistado E-17 descreve as etapas do
planejamento estratégico:
Teoricamente as etapas do planejamento são aquelas, quem
você é, onde você quer chegar, a segunda etapa o IFB trabalha, tem estabelecida essa missão no IFB, depois tem a
questão da implantação, ele tem a visão e quer saber o que
fazer para chegar lá, ...tem todo um planejamento para chegar..., isso é estabelecido na questão do PDI.

É no Planejamento Estratégico da instituição que são
definidos os objetivos estratégicos da organização, realizada a análise de ameaças e de oportunidades do ambiente
externo, dos pontos fortes e fragilidades do ambiente
interno, bem como são definidos os referenciais estratégicos, tais como missão, visão e valores, metas e ações da
organização.
O entrevistado E-18, que trabalha em um campus do IFB,
explica que “a primeira etapa envolve as questões relacionadas a elaboração, a gente trabalha aqui com levantamento
de cenário identificando o que é primordial, identificando
as prioridades para o campus, por meio do diagnóstico”.
Portanto, pode-se inferir que a etapa inicial do planejamento estratégico no IFB é a definição de missão e visão,
para, em seguida, realizar-se o diagnóstico organizacional.
A definição da identidade institucional permite responder a uma orientação legal no procedimento elaboração
do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. Neste
contexto, afirma a entrevista E-09 a “elaboração do PDI
por essas instituições de ensino superior, ela coloca ali que
tenha um capítulo de planejamento estratégico onde fique

evidenciado a missão, a visão da instituição”.

3.1. Missão, Visão e Valores
No planejamento estratégico do IFB, são identificados a
missão a visão e os valores, que permitem informar aos
atores internos e à comunidade seu “negócio”, além de
estabelecer objetivos que se alinham aos preceitos da transparência pública e gestão participativa. No (IFB, PDI 20142018, p. 15-16), são definidos a Missão, a Visão e os Valores,
conforme a seguir:
Missão
Oferecer ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Educação
Profissional e Tecnológica, por meio da inovação, produção
e difusão de conhecimentos, contribuindo para a formação
cidadã o desenvolvimento sustentável, comprometidos com
a dignidade humana e a justiça social.
Visão
Até 2018, consolidar-se no Distrito Federal como instituição
pública de Educação Profissional e Tecnológica de qualidade inclusiva e emancipatória, articulada em rede e com
a comunidade.
Valores
• Ética;
• Educação como bem público gratuito e de qualidade;
• Formação crítica, emancipatória e cidadã;
• Gestão democrática: transparência, participação, autonomia, pluralismo e integração;
• Respeito à diversidade e à dignidade humana;
• Promoção da inclusão;
• Inovação;
• Sustentabilidade econômica e socioambiental.

No PDI do IFB, observa-se, no trabalho de identificação
dos referenciais estratégicos da instituição, que se constitui
um ponto essencial de modo a proporcionar sinergias e
mobilizar comunidade acadêmica. A missão de uma organização não se trata apenas de uma frase de efeito, destinada
a ornamentar salas, num cartaz; pelo contrário, procura-se
determinar qual o negócio da organização e em que tipos
de atividades deverão concentrar-se esforços no futuro.
Contudo, na entrevista de E-01, ele afirma que “a sociedade demanda muito desses institutos (...), e educação é
parte da nossa missão, ela é o veículo, e o meio pelo qual a
gente faz a transformação, e então a nação como um todo
quer mais educação”. Tudo isso, faz com que “a população
cobre resultado, e a população tem pressa”.
Por outro lado, quanto à importância desses referenciais, salienta-se, na entrevista de E-02, que “as unidades
não têm o mínimo, que seria estampado na sua parede
de Missão, Visão e Valores”, da mesma forma que “muitas pessoas participaram do planejamento estratégico da
criação do PDI, mas tem muitos servidores novos, eles não
foram, digamos assim, ambientalizados em relação à missão, à visão e aos valores do Instituto com relação ao que
ele pretende ser [a visão]”.
Cabe ressaltar que a missão direciona esforços para o
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alcance dos resultados, enquanto a visão é algo a ser buscado, almejado, é onde se quer chegar. A visão é a chegada
do sonho e projeta quem desejamos “ser”, que se apresenta
em constante mudança, na medida em que os resultados
são alcançados.
Todavia os entrevistados reconhecem a importância
de se ter uma declaração da identidade institucional, ao
mesmo tempo em que apontam fragilidades que podem
prejudicar os resultados institucionais. A partir dos enunciados, é possível inferir que, na elaboração do planejamento estratégico, há necessidade de ambientalizar os
servidores com relação à missão, à visão e aos valores; há
necessidade de maior envolvimento da comunidade acadêmica; e, que mais servidores deveriam se apropriar da
missão institucional.
Neste contexto, a expansão da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnologia, de modo acelerado, prejudicou
de alguma forma a ambientalização dos servidores quanto
à missão, afirma entrevista E-01 “se eu cresço muito rapidamente não há tempo de eu incorporar em mim a missão,
porque as coisas acontecem primeiro no nível cognitivo,
depois elas acontecem no nível operacional”, e declara:
(...) então esse tempo necessário para a síntese da missão
interna corporis eu acho que é o nosso maior desafio hoje, (...)
e que todos nós tenhamos a visão clara de como a gente vai
responder a sociedade, e aí que o planejamento estratégico
se faz realmente necessário, porque quando todos conhecem
as demandas, todos sabem onde a gente quer chegar, todos
podem somar para a gente chegar lá.

A visão, além de algo a ser alcançado, buscado, almejado,
é também uma intenção estratégica que para tanto deve
ser clara, mensurável e exequível. As comunidades interna
e externa vinculadas à organização devem entender que
reconhecer seu significado e apoiar sua construção, conforme pondera-se na entrevista E-04 “Se as pessoas não
entendem [a visão], elas não vão se apropriar da ideia”.
Por sua vez, os valores desencadeiam comportamentos,
propósitos e compromissos, (Fairholm, 2009). Um dos valores presentes de forma acentuada na elaboração do PDI e
Planejamento Estratégicos é a gestão democrática: transparência, participação, autonomia, pluralismo e integração.
Assim, segundo o Entrevistado E-12 ressalta
(...) e tem lá o valor de gestão democrática, que agiria como
participativa. E eu vejo muito isso no IFB, o interesse das
pessoas em fazer algo coletivamente, pela coletividade, isso
é bom. Pode ser ruim em alguns aspectos? Pode! Mas, há
um interesse da Instituição em construir alguma coisa, em
coletivo, em conjunto.

3.2. Sensibilização e participação da comunidade
acadêmica
A sensibilização e a participação dos atores é uma fase ou
etapa que se conquista apoio na construção de um documento que refletirá o significado percebido pelos servidores e demais colaboradores. De acordo com Paludo e
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Procopiuck (2011), deve-se construir uma cultura de sensibilização na organização, tal como informa Matias-Pereira
(2010) que o envolvimento e sensibilização dos atores promoverão uma maior disposição de modo a debaterem e
discutirem, conjuntamente, as soluções dos problemas
organizacionais.
A importância percebida pelos servidores e gestores
ao envolvimento da comunidade acadêmica no processo
é evidenciada na fala da entrevista E-16 como “é essencial” no mesmo sentido aponta Entrevistado E-18 “é fator
mais importante”; por último Entrevistado E- 24 salienta
“é uma premissa básica para dar certo o envolvimento dos
servidores e comunidade escolar dentro do processo de
planejamento”.
As verbalizações evidenciam a importância dada em
relação à participação da comunidade acadêmica neste
processo, como observado na fala da entrevista E-02 “(...)
e daí ter a participação de todo o mundo e tentar melhorar
o que foi feito”, bem como do entrevistado E-09 “após esse
diagnóstico estratégico, envolveu muitos servidores na
instituição”.
De acordo como os pensamentos de E-01 “A participação construída a muitas mãos, um projeto construído de
gabinete, ele tende a não dar certo”. Por outro lado, outro
entrevistado conduz uma ideia no sentido de que a participação mais ampla seria mais eficiente, somente em um
segundo momento:
(...) eu acho que peca nisso, acho que deveria sentar, levantar
os pontos, construir alguma coisa, e daí ter a participação
de todo o mundo, e tentar melhorar o que foi feito, e não
sentar todo o mundo, todo o instituto para construir um
documento, eu acho que peca nisso. Entrevista E-2.

A participação das pessoas pode proporcionar que o
planejamento seja mais eficiente, para a entrevista E-20 “a
gente acredita que através do debate, através da troca de
experiência das pessoas, da comunidade envolvida, a gente
vai ser muito mais assertivo”. Paralelamente, é possível
notar, a importância do envolvimento da comunidade acadêmica, neste ponto, para a eficácia organizacional dentro
do processo de planejamento, presente na fala a E-18:
O que facilita para nós no cumprimento das metas é o
envolvimento de todos na construção das próprias metas.
(...). Precisamos que a comunidade escolar entenda isso,
docentes, técnicos administrativos e se possíveis alunos. O
mais importante é envolver a comunidade escolar no planejamento, (...) senão, colocar as pessoas, sentar as pessoas,
discutir o que é planejamento, minimamente estabelecer as
metas, em conjunto com as pessoas que vão executar.

A dinâmica do processo de planejamento no setor
público é diferente do setor privado (Matias-Pereira, 2010,
2011; Gomes, 2013), tal como pontua Rebelo (2004), que
as Instituições Públicas de Ensino Superior são organizações que merecem um estudo singular por apresentar
características distintas das demais organizações da iniciativa privada, e quanto à participação de pessoas não é
diferente, visto na entrevista E-28 “sem a participação dos
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servidores, o planejamento, ele pode até ser planejado, mas
dificilmente será executado, ainda mais no serviço público
onde não há gente, há imposição”.
Sendo assim, infere-se que, após análise das verbalizações dos servidores e gestores do IFB, e literatura, que a
mobilização de pessoas é identificada como um facilitador
à implementação do processo de planejamento de forma a
estimular pessoas a apropriarem-se do planejamento. Para
isso, o primeiro passo é desenvolver uma estrutura para
mobilizar e aproximar pessoas do contexto organizacional
que se vinculam ao processo de planejamento, por meio da
sensibilização, participação e envolvimento, focando na
conscientização e comprometimento. Além de ser essencial, é o posicionamento mais assertivo (eficiente) frente
às demandas, é uma premissa básica para dar certo que
facilita o alcance de metas (eficácia), constituindo, assim,
uma peça-chave para o sucesso (efetivo).
Portanto, infere-se que o IF e seus gestores buscam
ampliar engajamento da comunidade acadêmica no planejamento, indo aos Campi e unidades, abrindo canais. São
evidenciados a vontade de envolver os alunos, professores
e servidores em geral, bem como a comunidade externa
(organizações sociais, associações etc.).

3.3. Diagnóstico organizacional
Definidos os referenciais estratégicos, passa-se a construção do diagnóstico organizacional. Para isso, o Instituto
fez uso de uma ferramenta conhecida e aplicada nos mais
diversos tipos de organização: a SWOT.
Para elaboração do Planejamento, a partir de verbalizações, revela-se que participaram mais de 200 membros
da comunidade acadêmica do IFB, entre esses, técnicos,
docentes e discentes). Na elaboração do PDI 2014-2018,
confirma-se esse esforço da organização em envolver pessoas e, além disso, contabiliza a entrevista E-9:
(...) partiu-se de um diagnóstico estratégico buscando-se
identificar sim, no âmbito interno as forças e as fraquezas da
instituição, no âmbito externo as oportunidades e as ameaças
ao IFB, após esse diagnóstico estratégico envolveu muitos
servidores na instituição, aproximadamente 230, 240 servidores participaram cada um nessas etapas desse diagnóstico
estratégico em suas Unidades.

O diagnóstico organizacional possibilitou ao IF identificar as forças e fraquezas, que são variáveis controláveis, e as oportunidades e ameaças, que são variáveis
incontroláveis. A ferramenta SWOT, utilizada para análise
ambiental, é instrumental adequado sendo um dos mais
populares quanto ao tema diagnóstico organizacional.
Foi implementada no IFB por meio de uma matriz que
consolidada desde o nível estratégico ao operacional, e
utilizada para apoiar a construção do planejamento estratégico, trabalhada em equipe.
A partir de informações resultantes da aplicação da
SWOT, observa-se que a qualificação dos servidores é o item
predominante nas forças da organização. No tocante às
fraquezas, mais da metade dos itens estão relacionados ao

tema gestão de pessoas. As oportunidades, em um primeiro
momento, apontam informação do cenário econômico
não atual, visto que em que se pese realidade atual. Por
último, as ameaças situam temas nas áreas de gestão de
pessoas, mercado e segurança pública. Desse modo, a partir
da informação presente na Matriz SWOT, infere-se o que
as pessoas se concentram no núcleo central das atenções.
Por último, as revisões do planejamento estratégico
podem ser realizadas assim que julgarem necessárias as
modificações ambientais, sendo que o ideal é que seja realizado periodicamente. Entretanto, constata-se que, desde
sua vigência, não há evidência ou publicização de atualizações ou revisões no documento inicial do PDI 2014-2018.

3.4. Definição dos objetivos estratégicos
Os Objetivos Estratégicos do IF, levantados a partir do diagnóstico, são os fins a serem perseguidos pela instituição. A
elaboração dos objetivos estratégicos vai ao encontro das
metas do PDI, construído para que se possa olhar para
a conclusão dos programas, projetos e ações. O objetivo
geral desse esforço buscou desenvolver parâmetros realista,
mensuráveis e exequíveis, focando primeiro na qualidade
do ensino, concomitantemente pensando em pesquisa e
políticas de extensão.
Cabe observar que os objetivos estratégicos devem estar
relacionados com a missão da organização, compartilhados
e entendidos pelos atores envolvidos. Como os objetivos no
setor público não visam a obter lucro financeiro, torna-os
difíceis de serem quantificados, conforme pondera entrevista E-01 que “o nosso objetivo real, concreto, aquilo que
a sociedade espera de nós e cobra de nós é transformação
social, então todo o nosso planejamento deve ser em função
disso, e para isso que a gente planeja. ”
Outro ponto importante, que chama a atenção na elaboração dos objetivos do planejamento estratégico, conduz
para reflexão no sentido de que os objetivos já estão postos
em lei. Os objetivos do IFB devem ser os objetivos previstos
em Lei, no caso dos IFs, a Lei 11.892 art. 7 e a missão no art.
6 da mesma Lei. Isso é um dificultador na elaboração do
planejamento no sentido de que pode se questionar como
propor objetivos se eles já estão definidos.
Os Objetivos Estratégicos, componentes do Mapa
Estratégico do IFB, que se traduzem em declarações de
iniciativas, acham-se adotadas pela Instituição para direcionar o caminho a ser seguido para o alcance da missão
e materialização da visão estabelecidos. Dessa forma, o
Planejamento Estratégico adotou os conceitos de Objetivos
Estratégicos que apontam metas claras de modo a disseminar a estratégia da organização, a partir da teoria de
Balanced Scorecard.
Por sua vez, o Mapa (Estratégico) é uma ferramenta
simples e eficaz, que traduz de forma visual os objetivos estratégicos que foram considerados pela alta administração e equipe técnica de planejamento. Através de
uma figura que ocupa um único ambiente visual, foram
agrupados os objetivos estratégicos em perspectivas
fundamentais.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo possibilitou identificar a etapa de elaboração do
planejamento estratégico do IFB, caracterizando a construção dos referenciais estratégicos, tal como o diagnóstico
organizacional, evidenciando o instrumental empregado,
os passos e os pontos que facilitam e dificultam.
Constatou-se que ferramenta de planejamento estratégico é um tema que necessita ser melhor compreendido
e utilizado pelo IFB. A elaboração do planejamento estratégico em IF é um desafio, uma vez que não há consenso,
tanto na literatura, quanto nos documentos e percepções dos servidores no estabelecimento de sua primeira
etapa: definição dos referenciais estratégicos ou análise
de ambiente. Por outro lado, é evidente o entendimento
de que, para a concretização dos referenciais estratégicos,
são necessários o envolvimento, o engajamento e a participação da comunidade acadêmica, de tal forma que se as
pessoas possam internalizar a missão e a visão, de modo
a apropriarem-se da ideia, ao tempo em que os valores
desencadeiam comportamentos, propósitos e compromissos mútuos. Ademais, mesmo tendo objetivos declarados
em lei, o objetivo real, concreto, aquilo que a sociedade
espera dos Institutos, em sentido amplo, é transformação
social, ao passo que o objetivo central de tudo isso deve ser
focado, em sentido estrito, na construção de uma educação
de qualidade.
Portanto, as características predominantes do planejamento estratégico do IFB compõem-se de uma ferramenta
programática de projeção de metas e ações de longo prazo,
de cumprimento legal, visto que, integra e operacionaliza
o PDI, e que mudanças no ambiente interno e externo não
impulsionam as adequações, a atualização e as revisões tão
necessárias e imprescindíveis na utilização da ferramenta
SWOT. Uma característica fundamental do planejamento
estratégico, que o diferencia do planejamento de longo
prazo, é a atenção tempestivas aos fatores ambientais e
ações necessárias, de forma a alcançar os objetivos pré-definidos. Logo, ainda que na elaboração do planejamento no
IFB, apresentaram-se intenções estratégicas; de fato, o que
prevalece é o planejamento de longo prazo.
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RESUMO – O presente artigo pretende propor a interdisciplinaridade como uma estratégia pedagógica para
trabalhar um pensar crítico. Utilizando como referência os estudos de Mathew Lipman sobre a constituição
do pensar bem, construiu-se de forma colaborativa, uma proposta de intervenção/ação pedagógica a partir
do Currículo Básico Comum do Estado do Espírito Santo em busca do pensar crítico. Considerou-se que a
ação interdisciplinar, realizada com atividades de Matemática e Ciências em aulas de História, possibilitou
o desenvolvimento de diferentes habilidades que, segundo Lipman, são imprescindíveis para a constituição
do pensar crítico.
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; pensar crítico; educação histórica; educação matemática; educação científica.
ABSTRACT – This article intends to propose an interdisciplinary approach as a pedagogical strategy to work a critical
think. Using as reference the studies of Mathew Lipman on the establishment of thinking well, was built collaboratively,
a proposal for intervention / pedagogical action from the Common Basic Curriculum of Espírito Santo state in search of
critical think. It was considered that the interdisciplinary action, performed with activities of Mathematics and Science
in History classes enabled the development of different skills which, according to Lipman, are essential to the formation
of critical think.
KEYWORDS: interdisciplinarity; critical think; historical education; mathematics education; science education.

1. INTRODUÇÃO
Viver em uma sociedade tecnológica, que atrai e movimenta grande parte da comunidade educacional, requer,
especificamente do estudante, o desenvolvimento de
habilidades que o permitam usufruir dela, interagir com
ela e questioná-la, para que a mesma não intensifique as
relações de poder – econômico e político – que fomentam
desigualdades sociais e culturais presentes na atualidade.
Entende-se, pois, a necessidade de trabalhar atividades que promovam o pensar crítico nos estudantes defendendo a posição colocada por D’Ambrosio: “O que importa
saber se com 12 anos os alunos são capazes de extrair a
raiz quadrada de um número? Qual a relação disso com a
satisfação e a ampliação do seu potencial como indivíduos
e de seu exercício pleno de cidadania?” (D’AMBROSIO,
1996, p. 62). Nessa perspectiva, ainda segundo esse autor,
o papel da educação não é treinar os alunos para testes
como o Vestibular nem mesmo selecionar ou cercear cidadãos para tarefas específicas na sociedade, isto é, treinamento e não educação. D’Ambrosio defende, então, que o
papel do professor é o de gerenciar e facilitar o processo de
aprendizagem para promover a produção crítica de novos
conhecimentos (D’AMBROSIO, 1996). Será crítica não no
sentido negativo ou contrário, mas no sentido avaliativo,
de bom julgamento, de clarear com profundidade o objeto

ou ideia submetida à discussão.
Diante da nova organização tecnológica e observando
a função social complexa da escola1 busca-se estratégias
pedagógicas que permitam oferecer aos estudantes meios
de ampliar sua atuação cidadã, ultrapassando as fronteiras
do determinismo social, além de conquistar um modo de
relacionar conhecimentos escolares entre si e inserido em
situações do seu contexto extraescolar.
Em concordância com Morin, destaca-se a busca que
o professor deve empreender em direção a um trabalho
interdisciplinar.
Ele deve ter consciência da importância de sua disciplina,
mas precisa perceber também que, com a iluminação de
outros olhares, vai ficar muito mais interessante. O professor pode procurar ter essa cultura menos especializada,
enquanto não existir uma mudança na formação e na
organização dos saberes. O professor de Literatura precisa
conhecer um pouco de história e de psicologia, assim como
o de Matemática e o de Física necessitam de uma formação
literária. Hoje existe um abismo entre as humanidades e as
ciências, o que é grave para as duas. Somente uma comunicação entre elas vai propiciar o nascimento de uma nova
cultura, e essa, sim, deverá perpassar a formação de todos
1 A respeito da função social da escola estamos nos referindo às discussões
realizadas por Gómez (2009) em Funções sociais da escola: da reprodução à reconstrução crítica do conhecimento e da experiência.
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contemporâneo.

os profissionais. (MORIN, 2006).

Movidos por preocupações semelhantes, no âmbito do
contexto local, foi proposta uma pesquisa que tem como
uma das principais pretensões analisar em que medida
ações interdisciplinares, construídas de forma colaborativa, abrem caminhos que proporcionarão a construção do
pensar crítico, representado pelas características descritas
e analisadas por Matthew Lipman.

1.1. Pensando a interdisciplinaridade
A proposta de trabalhar com ações interdisciplinares para
a promoção do pensar crítico parte da premissa de que
o mundo é composto por relações de interdependência,
nas quais não existe, por exemplo, a Biologia separada da
Matemática ou da Geografia. Os indivíduos quando deixam
a escola, ou mesmo antes disso, percebem que as divisões
disciplinares estabelecidas institucionalmente não dão
conta de explicar os fenômenos reais em sua completude.
Acredita-se que atividades interdisciplinares são muito
mais que uma justaposição de disciplinas e, sua aplicação
pode favorecer o desenvolvimento do pensar crítico dos
alunos, uma vez que este tipo de atividade possibilita a
interação entre os conhecimentos das disciplinas escolares
e permite uma visão ampliada do mundo real.
[...] os currículos das disciplinas tracionais (…), oferecem ao
aluno apenas um acúmulo de informações pouco ou nada
relevantes para sua vida profissional, principalmente porque
o desenvolvimento tecnológico atual é de tal diversidade que
se torna impossível processar, com a velocidade adequada,
a esperada sistematização que a escola requer. (FAZENDA,
1993. p. 15)

Diante da escola que se apresenta, defende-se a prática
interdisciplinar como uma metodologia para a integração
entre teoria e prática, diminuindo as distâncias entre o
conhecimento vivenciado dentro e fora da sala de aula.
E ainda segundo Ivani Fazenda, a interdisciplinaridade
pode se constituir
[...] como meio de conseguir uma melhor formação geral, pois
somente um enfoque interdisciplinar pode possibilitar certa
identificação entre o vivido e o estudado, desde que o vivido
resulte da inter-relação de múltiplas e variadas experiências.
[…] como forma de compreender e modificar o mundo, pois
sendo o homem agente e paciente da realidade do mundo,
torna-se necessário um conhecimento efetivo dessa realidade
em seus múltiplos aspectos. (FAZENDA, 1993. p. 32)

A interdisciplinaridade vista como estratégia coletiva é
considerada, nesse trabalho, como uma das possibilidades
para que a escola se torne palco de interação de conhecimentos, na intenção de alcançar uma homogeneidade na
diferença. Torna-se, portanto, possibilidade coletiva de
trabalho, parceria entre professores e entre professores
e alunos, contribuindo para a construção individual e, ao
mesmo tempo, coletiva do conhecimento, em um posicionamento crítico ante as informações disponíveis no mundo
176

1.2. Pensar crítico de Mathew Lipman
Em defesa de introdução da filosofia como disciplina,
Mathew Lipman pesquisou e criou ao longo de sua carreira um programa, ativo e disseminado em vários países
do mundo, com o objetivo de implementar sua proposta:
Filosofia para crianças. Por meio de narrativas e de uma
comunidade de investigação, as crianças podem inquerir
sobre o mundo que os cercam utilizando-se dos princípios
filosóficos, em busca de técnicas para a evidência e a razão.
Ele propõe a filosofia como ajuda no esforço de produção
de significado ou de sentido, sem minimizar a importância
dos conhecimentos científicos na educação escolar.
O mais importante não está nas regras desse sistema lógico,
mas no incentivo às crianças de serem sensíveis à inconsistência, de terem interesse na consequência lógica e de
estarem conscientes da coerência dos pensamentos. Pois,
as regras dificilmente serão levadas para o dia a dia, mas
o que se aprende com elas, a coerência, a consistência e a
consequência lógica, isso permanece nas pessoas. (LIPMAN
apud BROCANELLI, 1994, p. 59)

Em suas pesquisas, Lipman defende que a introdução da
filosofia na escola tem por objetivo desenvolver nas crianças
a capacidade de um pensar reflexivo, crítico, criativo, contextualizado e auto-corretivo, características do que ele denomina
pensar bem. Há a necessidade da construção, no processo
educativo, de atividades voltadas intencionalmente para a
construção do pensar bem.
A construção de um trabalho interdisciplinar que permita ao estudante a realização de práticas investigativas
está em consonância com a proposta pedagógica e a pesquisa de Lipman, que defende o seguinte:
O estudante que aprende apenas os resultados da investigação não se torna um investigador, mas apenas um estudante instruído. Esta alusão aponta para um dos propósitos
educacionais da filosofia: todo estudante deve tornar-se (ou
continuar a ser) um investigador. Para a realização desta
meta não há melhor preparo que o que é dado pela filosofia.
A filosofia é investigação conceitual, que é a investigação
na sua forma mais pura e essencial. (LIPMAN, 1990, p. 58).

Conclui-se, a partir do exposto, que para a promoção
do pensar crítico Lipman defende o uso da Filosofia na
Educação Básica. Cabe ressaltar que, essa inclusão não
se faz presente no currículo do Ensino Fundamental da
rede estadual do Espírito Santo. Portanto, serão utilizados
os pressupostos teóricos do autor quanto aos elementos
necessários para construção do pensar crítico em defesa
da interdisciplinaridade como proposta pedagógica com
o mesmo fim.

1.3. Educação histórica
A proposta deste trabalho tem as aulas de história como
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palco para as ações interdisciplinares construídas coletivamente. Por conseguinte, é válido apresentar quais são as
discussões atuais sobre a disciplina de História no Ensino
Fundamental, relacionando como estas tendências educativas podem vir a contribuir para a promoção do pensar
crítico dos estudantes em meio a ações interdisciplinares.
No entendimento que o processo de ensino está intrinsecamente relacionado ao processo social e que as modificações de um refletem as modificações em outro, acredita-se
que as escolas “deveriam comprometer-se com um ensino
crítico, e ao ensinar os estudantes a desenvolver seu espírito
crítico, deveriam ter presente a importância da necessidade
deste trabalho na criação e manutenção de um alto grau
de dinamismo social”. (HORN, GERMINARI, 2006, p. 22)
Partindo desta visão de educação histórica abre-se a
possibilidade do educando
Compreender o impacto dos investimentos públicos em
saneamento básico em nossa vida e na nossa comunidade,
(...) compreender bem mais do que palavras, cálculos matemáticos, os componentes químicos ou a geografia local (...)
compreender quem é o responsável, quem pode intervir,
qual a relação do saneamento básico com a saúde, com a
preservação do ambiente, com a estética da cidade, com o trabalho, com a permanência dos alunos na escola. (ALMEIDA;
GIL, 2012, p. 16)

Diante disso, construir relações entre as disciplinas de
História, Matemática e Ciência pode possibilitar a construção/reconstrução de conceitos científicos, antes apresentados isoladamente; demonstrar que as construções
científicas e tecnológicas são frutos de momentos e eventos
históricos específicos, com objetivos e destinação próprios;
e, apresentar elementos que permitam a utilização desses
conhecimentos na prática cotidiana ou profissional.

1.4. Educação matemática
Apresentar aos estudantes a Matemática como um produto
cultural, constituída por uma linguagem representativa,
uma forma de ver e analisar o mundo, uma estratégia para
resolver diferentes questões do cotidiano, eliminando o
caráter inalcançável e infalível como uma estratégia para
desmistificar as dificuldades/medos que os estudantes
trazem da Matemática. O que contribui para tornar essa
disciplina e o raciocínio matemático um instrumento mais
amigável nas atividades escolares e no cotidiano, com a
presença de características regionais e culturais.
Com base nesses pressupostos, a adoção de ideias
defendidas pelo uso da História da Matemática, da
Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica torna-se adequada a esta pesquisa, pois corrobora a proposta de
que o conhecimento não é compartimentado, ele acontece
complexo, amalgamando-se com outros conhecimentos e
em diferentes relacionamentos.
Com a introdução, por exemplo, da História da
Matemática na sala de aula pode-se fazer com que o aluno
compreenda que certos conteúdos escolares estudados
provêm de práticas e investigações ao longo dos tempos.

Inclusive suas experiências e práticas atuais poderão ser
relacionadas com aquilo que se discute em sala de aula.
Para Ole Skowsmose (2001) e Ubiratan D’Ambrosio
(1996), a Educação Matemática representa a possibilidade
de participação ativa e democrática do indivíduo na sociedade em que vive, uma vez que o mundo contemporâneo é
construído e muitas vezes analisado por meio de linguagem
matemática. Essa visão justifica a escolha da disciplina de
matemática como elemento colaborador para o desenvolvimento desta pesquisa, pois, como destaca D’Ambrosio,
“o grande desafio é desenvolver um programa dinâmico
apresentando a ciência hoje relacionada a problemas atuais
e ao interesse dos alunos. ” (D’Ambrosio, 1996, p. 32-33).

1.5. Educação científica
Em perspectiva convergente, as discussões que giram em
torno do Ensino de Ciência na atualidade questionam uma
educação bancária, voltada apenas para a memorização de
conceitos. Perceber a ação do homem no meio, os impactos ambientais e sociais dessas ações e ser capaz de agir
de forma crítica diante das alterações ambientais de sua
localidade é de suma importância.
Hoje não se pode mais conceber propostas para um ensino
de ciências sem incluir nos currículos componentes que
estejam orientados na busca de aspectos sociais e pessoais
dos estudantes. Há ainda os que resistem a isso, especialmente quando se ascende aos diferentes níveis de ensino.
Todavia, há uma adesão cada vez maior às novas perspectivas. (CHASSOT, 2003, p. 90)

A Educação Ambiental sob a perspectiva crítica e emancipatória considera que a desigualdade social, o consumo,
a injustiça ambiental, o atual processo de gestão ambiental
são faces de uma mesma moeda. Para autores que adotam
essa perspectiva, é necessário repensar as atuais abordagens da educação ambiental a fim de que atue como elemento transformador da sociedade.

2. POSSIBILIDADES NO CURRÍCULO DO
ESPÍRITO SANTO
Como pré-requisito para a construção das atividades que
serão propostas em sala de aula, foi necessário um estudo
do Currículo Básico Comum da Rede Estadual de Ensino
do Estado do Espírito Santo (CBC) para identificar que
elementos curriculares podem ser integrados em uma ação
interdisciplinar entre História, Matemática e Ciências. O
CBC foi construído entre os anos de 2004 e 2008, tendo
a sua versão preliminar distribuída nas escolas da Rede
Estadual de Ensino no Espírito Santo no ano de 2009.
É possível ler o documento na íntegra, numa versão
em pdf, na página da web da Secretaria de Educação do
Estado do Espírito Santo – SEDU. Entre 2004 e 2006 a
SEDU promoveu seminários a fim de discutir uma nova
política pública e, nos dois anos seguintes, cerca de 1.500
profissionais, entre professores de referência, consultores
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e representantes dos movimentos sociais organizados,
foram envolvidos em elaborar e propor alternativas político-pedagógicas visando a melhoria da educação pública.
(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 12).
O documento é composto de oito volumes e mais um
Guia de Implementação, divididos em: anos iniciais
do Ensino Fundamental (um volume); anos finais do
Ensino Fundamental (três volumes); Ensino Médio (três
volumes); e ensino de língua estrangeira (um volume),
publicado em 2011. Para contemplar os objetivos desta
pesquisa, realizou-se a análise dos volumes 02 e 03, destinados às Ciências da Natureza e às Ciências Humanas,
respectivamente.
Nos dois volumes analisados, identifica-se a existência
de um capítulo inicial em que os organizadores destacam
o processo de construção curricular, os principais pressupostos teóricos utilizados na construção do currículo, além
da necessidade de se observar a diversidade no processo
de formação humana, registrando as especificidades do
processo de educação na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos, na educação no campo, educação indígena e
outros aspectos ligados à ação educativa. Em seguida são
discutidas as contribuições de cada disciplina do currículo
para a formação humana, enunciando os objetivos da disciplina, propondo-se algumas alternativas metodológicas
e, por fim, a enumeração dos conteúdos propostos para
cada disciplina.
No volume 02, que compreende a Área de Ciências da
Natureza, há a descrição dos conteúdos referentes à disciplina de Ciências e à disciplina de Matemática, enquanto no
volume 03, que compreende a Área das Ciências Humanas,
são descritos os conteúdos referentes à disciplina de
História, Geografia e Ensino Religioso.
Segundo os autores da disciplina de ciências,
Um dos objetivos essenciais do processo de ensino é desenvolver nos alunos: a aptidão de contextualizar e integrar
saberes; a capacidade de organizar conhecimentos para
entender e contextualizar a grande quantidade de informações surgidas das práticas humanas; e a capacidade de
integrar saberes para que cada aluno seja capaz de recriar
sua vida sociocultural natural e afetiva. (ESPÍRITO SANTO,
2009, p. 63)

Esse objetivo é justificado e fundamentado na visão
da diversidade humana de Edgar Morin e propõem que
o processo de ensino de ciências deve ocorrer junto aos
processos de outras áreas escolares, para contribuir com
uma formação integral e contextualizada, possibilitando
o desenvolvimento de um aluno “autônomo, solidário,
curioso, criativo e reflexivo, partícipe ativo das transformações de seu entorno social, cultural e natural. ” (ESPÍRITO
SANTO, 2009, p. 64)
Apoiando-se em diferentes teóricos, os autores da parte
do documento referente à disciplina de matemática defendem que a aprendizagem matemática pode ser entendida
em diferentes dimensões:
• Instrumental – refere-se à simbologia que constitui a
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linguagem matemática;
• Normativa - refere-se as regras e as normas dos procedimentos matemáticos;
• Afetiva – refere-se às emoções e sentimentos que influenciam o processo de aprendizagem;
• Cognitiva – refere-se às estratégias que a pessoa utiliza
para entender um conceito matemático;
• Histórica, social e cultural – considera-se que a construção do conhecimento é temporal, histórica e intencional,
baseada nos ambientes familiar, social e cultural de uma
sociedade.

Ao citar Nilson Machado, destaca-se que aprender o
significado é ver o objeto do conhecimento em relação a
outros conhecimentos, interligando-os e articulando-os.
(ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 84).
Como alternativas metodológicas na educação matemática, propõem-se a Resolução de Problemas, a História da
Matemática, o uso de calculadoras, e a utilização de projetos como oportunidade à prática interdisciplinar, por se
articular a vários ramos do saber e possibilitar a integração
de vários campos da Matemática.
No volume seguinte, encontra-se a perspectiva para o
ensino de história, apresentada como um espaço de diálogos e reflexões em busca da compreensão da realidade e da
construção de uma consciência histórica. Nessa perspectiva, o ensino de História deve privilegiar a dimensão local e
a formação de sujeitos de direito, a partir de reflexões como
a interlocução com as demais ciências e saberes escolares.
Assim, entre as competências propostas para os quatro
anos finais do Ensino Fundamental encontram-se:
1. Dominar e fazer uso de indagação, da argumentação, da
busca, da elaboração de respostas possíveis, da confrontação
através de diferentes tipos de linguagens e textos (artístico,
científico, jornalístico, etc.)
2. Construir, aplicar e compreender conceitos históricos
básicos, relacionando-os com os de outras ciências e com
a vida cotidiana;
3. Levantar, organizar, selecionar e divulgar dados e informações, relacionando-os e atribuindo-lhes sentido; [...]
5. Desenvolver interesse e atitude crítica por aquilo que
ocorre em sua volta, visando compreender a dimensão histórica de cada fato. (ESPÍRITO SANTO, 2009, p. 69).

Após o estudo sobre os referenciais teóricos que embasaram a construção do CBC, partiu-se para a análise comparativa do currículo proposto. Nele, todas as disciplinas
dividem-se em três elementos: competências, habilidades e tópicos/conteúdos. Elaborou-se, então, um Quadro
Comparativo relacionando os itens propostos para as três
disciplinas envolvidas na pesquisa, estabelecendo possíveis
relações espaciais, temporais, conceituais, etc., que pudessem configurar em uma ação interdisciplinar.
O quadro compreende três partes, cada uma com o
objetivo de abordar um elemento proposto pelo currículo
– Habilidades, Competências e Conteúdos – nas disciplinas
de História, Matemática e Ciências. Em seguida apresenta-se um fragmento deste instrumento desenvolvido durante
a pesquisa.
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Quadro 1 – Quadro comparativo currículo básico comum
PARTE II – HABILIDADES
5ª série / 6º ano
História
Participar de tarefas grupais que convidem ao intercâmbio
de opiniões, à consideração de diferentes
pontos de vista e à necessidade de busca de
consensos.
Fonte: Autores

Ciências

Matemática

Resolver situações problemas utilizando-se
de raciocínios lógicos e
demonstrações.

Procurar explorar padrões numéricos em situações matemáticas e
não-matemáticas.
Investigar relações numéricas em problemas
envolvendo processos
de contagem.

Com base nesses estudos, foi possível elaborar um Plano
de Intervenção Pedagógica com atividades interdisciplinares em busca de caminhos que possibilitem aos estudantes:
a) redução de preconceitos; b) sentir o contexto; c) desenvolvimento do raciocínio análogo. Esses são elementos
elencados por Lipman como requisitos para a construção
do bom julgamento, requisito fundamental para um pensar crítico.
Sobre a redução de preconceitos, o autor destaca a necessidade da prática para se evitar julgamentos prematuros
e circunstâncias nas quais é necessário se assumir uma
postura de não julgamento. Sentir o contexto é um procedimento que fornece aos alunos oportunidades de diferenciação entre contextos semelhantes, mas que contém
diferenças significativas. Para tanto, é necessário também
desenvolver ainda o raciocínio análogo uma vez que o estudante pode identificar aspectos semelhantes em contextos
visivelmente diferentes.

3. PRÁTICA INTERDISCIPLINAR
Em acordo com a equipe pedagógica da escola pública
onde ocorreu a pesquisa, o horário das aulas de cada turma
foi construído de maneira que uma vez por semana, no
período de uma aula, o planejamento da professora de
História, neste caso também na função de pesquisadora,
pudesse coincidir com o planejamento dos professores de
Matemática e Ciências Naturais. Nesses encontros discutimos o CBC e o Plano de Intervenção Pedagógica a ser
aplicado, além de nossas preocupações e intenções quanto
ao desenvolvimento interdisciplinar com a turma de 6º
ano escolhida.
A seguir, descreve-se uma das práticas interdisciplinares desenvolvida durante as ações nessa turma escolhida,
como forma de exemplo dos procedimentos interdisciplinares realizados em busca de caminhos que favorecessem
a construção do bom julgamento aos estudantes, requisito
fundamental para um pensar crítico.
Na elaboração das atividades a serem trabalhadas com
os estudantes, o conteúdo curricular de História discutido
envolvia diferentes temas relacionados à formação dos
povos da antiguidade clássica no Oriente Médio, fazendo
referências à passagem do nomadismo ao sedentarismo e à
formação dos Estados centralizados, destacando-se o surgimento dos povos da Mesopotâmia e do Egito. Dentro do
capítulo do livro didático dedicado ao povo mesopotâmico,

um parágrafo fez referência à constituição dos números
nessa sociedade.
Para ajudar a resolver muitos problemas que surgiram em
seu cotidiano, os povos mesopotâmicos desenvolveram a
matemática. Para calcular créditos e débitos nas atividades
comerciais, medir a área de terrenos e saber o volume de
grãos estocados, eles criaram um sistema de numeração de
base 60. (APOLINÁRIO, 2010, p. 80)

Combinou-se em utilizá-lo como ponto de partida para
a ação interdisciplinar. Os alunos tiveram, inicialmente,
a oportunidade de realizar a leitura coletiva e refletir um
pouco sobre o assunto por meio de exercícios de interpretação de texto. Durante a correção coletiva desses exercícios,
surge o primeiro questionamento sobre o tema: “ O que
significa ter base 60? ”
A construção da resposta foi fomentada por outra pergunta: “Nosso sistema de numeração tem que base? ” Como
não houve resposta, a professora colocou um número de
três algarismos no quadro e perguntou: “Quantas unidades,
dezenas e centenas esse número possui? ” A partir daí foi
somando unidades e dezenas a esse número para que os
alunos percebessem que 10 unidades transformam-se em
uma dezena e 10 dezenas transformam-se em uma centena.
Após os exemplos, voltou a perguntar: “qual é a base do
nosso sistema de numeração? ” E continuou sem resposta,
então induziu: “10 unidades é igual a uma dezena, e dez
dezenas equivale a...”. Um aluno respondeu: “uma centena! ” E, então perguntou: “10 centenas é igual a...?”. E três
ou quatro alunos responderam em coro: “mil! ”. Naquele
momento, um aluno, quieto até então, perguntou: por que
os mesopotâmicos usavam a base 60 se a base 10 é mais
fácil? Novamente, retornou-se com pergunta para turma:
será que é mais fácil?
A aula seguinte ocorreu no Laboratório de Informática
da escola, conforme ilustrado pelas imagens a seguir
(Figuras 1 e 2). De acordo com o primeiro plano de ação
proposto, um vídeo escolhido foi exibido durante 9,37 minutos e, em seguida, questionou-se aos alunos o que acharam
do vídeo. Muitas respostas vagas, como: “eu gostei”, “legal”,
“maneiro”. Tentando identificar o nível de concentração
da turma mudou-se a pergunta: “sobre o que o vídeo fala?
”. Então as respostas fizeram relação com o vídeo: “fala
sobre o início dos números”; “fala de como os povos das
cavernas contavam com pauzinhos”; “fala como outros
contam diferente...”
Em seguida o vídeo foi reproduzido novamente, agora,
fazendo pausar quando o vídeo anunciava cada proposta de
tarefa, para discussão coletiva e para que os alunos registrassem suas ideias em uma folha em branco que cada um
recebeu.
As tarefas propostas pelo vídeo são:
1. Pause o vídeo e discuta com seus colegas e professores:
“Como os números estão presentes em nossa vida? ”
2. “Se você vivesse na pré-história como representaria as
quantidades? Invente uma forma e compartilhe com seus
colegas e professor. ”
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3. Vamos parar um momento para pensar. “Você lembra que
o sistema mesopotâmico utilizava agrupamento por 60? ”.
Então, pause o vídeo e tente descobrir qual era o agrupamento do sistema egípcio.
4. Após uma pequena exposição de como o sistema multiplicativo funciona, pause o vídeo e... “Crie uma atividade
para um colega, em que é aplicado o princípio posicional
dos números. ”
5. Dentro do contexto dos números romanos, propôs-se a
seguinte tarefa: “Verifique no seu entorno, anote em seu
caderno ou em uma folha a parte e comente com seus colegas
e professor em que locais os números romanos puderam ser
localizados por você. ”

em grupos com a missão de elaborar um cartaz que pudesse
representar as características de um sistema de numeração,
cada grupo encarregado de abordar um povo diferente.
Ocasião que foi propícia à observação dos estudantes no
caminho para a redução de preconceitos, diferenciação de
elementos entre contextos semelhantes e identificação de
aspectos semelhantes em contextos diferentes, características que Lipman elenca como constituintes do pensar
crítico.

4. CONCLUSÕES GERAIS
É importante reconhecer que as ações subjetivas e disciplinares são contrapontos do sistema educacional para se
pensar em transformações que consigam ampliar ações
interdisciplinares, e, com elas, nos aproximarmos da compreensão mais abrangente de produzir conhecimentos nos
muitos relacionamentos com a realidade complexa.
Nesse sentido, durante esta investigação de perspectiva
interdisciplinar, observou-se a elaboração e prática coletiva
a partir de estratégias pedagógicas que favorecessem a
construção do bom julgamento de estudantes. Esse procedimento, embora praticado em aulas da disciplina de
História, envolveu um pensar crítico a outros campos de
conhecimentos, relacionando-os conforme a complexidade real que os constituíram. Assim, ideias abstratas ou
situações emergentes das atividades tornaram-se passíveis
a críticas, porém pertinentes e de potencial abrangência
para suscitar outros conhecimentos teóricos e práticos aos
estudantes da turma envolvida.
Consequentemente, entende-se que o processo educativo poderia evitar castrar e limitar as curiosidades dos
estudantes e suas investigações por restrições disciplinares exclusivas, separadas e não usufruindo da abrangência que se pode nutrir com o diálogo e partilhamento
interdisciplinar.

Figura 1 – Alunos durante a aula no Laboratório de
Informática

Figura 2 – Alunos durante a aula no Laboratório de
Informática
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RESUMO – A inserção do aluno com necessidades educacionais especiais na educação profissional deve ser
efetivada por meio de ações que promovam efetivamente não só o seu ingresso, mas que também garantam
a sua permanência. Nesse aspecto, o presente estudo pretendeu verifica, em uma instituição de educação
profissional, como é a metodologia e o uso das tecnologias no sentido de se tornar uma estratégia de apoio a
esses alunos, dando-lhes condições de acesso a um ensino de qualidade. O referencial baseia-se principalmente
nas teorias de autores que evidenciam a importância e a necessidade da formação docente que contemple
a diversidade em sala de aula e que considere ainda o uso das tecnologias como estratégias de ensino. Esta
pesquisa foi pautada pelo Estudo de Caso, de caráter qualitativo, em que se utilizaram como coleta de informação a observação simples e questionários; tendo como campo empírico a unidade do campus Gama, do
Instituto Federal de Brasília (IFB).
PALAVRAS-CHAVE: educação profissional; necessidades educacionais especiais; método; tecnologias.
ABSTRACT – The presence of students with special educational needs in vocational education should be made through
actions to promote their entry and ensure their permanence. In this respect, the present study intended to check in a vocational
education institution as the methodology and the use of technologies in order to become a strategy to support the permanence of these students. The framework is based mainly on the theories of authors highlight the importance and necessity
of education and training that addresses the diversity in the classroom and to consider the use of technologies as teaching
strategies. This research was guided by the case study, qualitative, that were used as information collection observation
and questionnaires; as an empirical field the campus unit range, the Federal Institute of Brasilia (IFB).
KEYWORDS: professional education; special educational needs; method; technologies.

1. INTRODUÇÃO
A inclusão tratada como direito é, hoje, um fato e as instituições de ensino precisam se organizar para criar políticas
de inclusão. E, quando se fala em inclusão no sistema educacional, remete-se à Declaração de Salamanca, adotada
pela Conferência Mundial sobre a Educação para Pessoas
com Necessidades Especiais: acesso e qualidade, realizada
em Salamanca, Espanha em 1994. Segundo a Declaração,
o princípio da inclusão consiste no reconhecimento de
oportunizar uma escola para todos, isto é, uma escola que
aceite, respeite e se adapte às singularidades das pessoas.
Já a Constituição Federal de 1988 diz que o dever do
Estado com educação garantirá “atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (Art. 208, inciso
III); assim como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), Lei 9.394/96, essa premissa constitucional é
ainda mais evidenciada quando reserva um capítulo próprio
para orientar a educação para pessoas com necessidades

educacionais especiais, entre outros documentos normativos sobre a educação para pessoas com deficiência no
contexto brasileiro considerados nesse estudo.
A inclusão da pessoa com necessidades especiais numa
escola profissionalizante, como deve ser em qualquer nível
de escolarização, significa propiciar condições de acesso
e de permanência não só para elas, mas para todas as
demais pessoas independentemente das suas condições
gerais. Nesse sentido, não se buscam privilégios; mas, sim,
igualdade de oportunidades através de mudanças estruturais e atitudinais. Contudo a inclusão de pessoas com
deficiência apresenta-se, ainda, nos dias atuais, como um
grande desafio às instituições de ensino, seja de qualquer
nível, devido a alguns fatores amplamente discutidos na
sociedade. Pode-se apontar a formação insuficiente ou
inadequada dos professores, a estrutura física imprópria,
o despreparo da equipe técnica, falta do uso de tecnologias
de apoio, a resistência à aceitação das diferenças, entre
outros motivos que poderiam ser apontados.
Observa-se que, no sentido de promover a inclusão, o
IFB utiliza o processo de reserva de vagas, como forma de
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atender às diretrizes da política pública do governo federal, as quais buscam contemplar as classes populares, os
indígenas e os quilombolas. E, nessa linha da política de
reserva de vagas, resolveu-se também contemplar as pessoas com deficiências.
Entende-se que garantir a esse público o acesso à escola
não significa necessariamente a garantia da sua permanência nos cursos ofertados nas instituições educacionais.
Nesse sentido, considera-se importante estudar para compreender a estrutura e as estratégias utilizadas por estas
instituições federais de educação profissional e tecnológica
para garantirem não só o acesso, mas também a permanência e a aprendizagem desses alunos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
A metodologia de ensino tem como objetivo inserir, na
prática docente, estratégias para diferentes situações didáticas; de acordo com a tendência ou corrente pedagógica
adotada pelo professor ou pela instituição educacional, a
fim de promover a aprendizagem. Sabe-se que a atuação do
professor em sala de aula não se baseia apenas nos conhecimentos adquiridos durante sua formação, mas também
se orienta pelas situações concretas de sala de aula. Nesse
aspecto, a metodologia docente deve resultar de um processo de utilização de procedimentos didáticos e pedagógicos selecionados e inseridos em seu planejamento, com
o intuito de organizarem-se metodologias que atendam às
necessidades dos alunos.
Para Libâneo (2001), as práticas de formação de professores mais recentes são as que concebem o ensino como
atividade reflexiva, que consideram o aluno como parte do
processo de ensino e de aprendizagem. Ainda, para o autor,
o importante é que o professor pense não apenas em sua
formação, mas também no currículo, ensino e metodologia
de docência, o que ocasiona o desenvolvimento da capacidade reflexiva deste profissional sobre seu trabalho. Assim,
os professores devem buscar metodologias diferenciadas
que dinamizem o processo de ensino e de aprendizagem.
Frente a esta nova realidade, o professor deve refletir
sobre suas metodologias a fim de verificar como estas têm
realmente promovido um ensino de qualidade que chegue
a todos os alunos indistintamente. É nessa nova perspectiva que se encaixam as tecnologias, as quais favorecem o
trabalho docente promovendo a efetiva inclusão de todos
os alunos.
Diante desses novos desafios pedagógicos, o professor
se depara constantemente com a necessidade de modificar
e inovar a sua metodologia de forma a oferecer oportunidade igual aos seus alunos com ou não deficiência. Para
ele, é importante que haja métodos eficientes e eficazes
que tornem suas aulas interessantes e, ao mesmo tempo,
desenvolvam nos alunos habilidades e competências.
Assim, as tecnologias podem se tornar ferramentas importantes nas aulas, incrementando a metodologia docente e proporcionando atividades diferenciadas,
ampliando possibilidades e complementando a prática
cotidiana. Desse modo, o uso da internet, laboratórios de
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informática, softwares educativos, e-books podem tornar o
processo de ensino e de aprendizagem mais eficaz.
Entretanto, não basta apenas inserir as tecnologias no
método aplicado. É preciso que o professor repense sua
prática pedagógica e reflita sua metodologia, considerando
o seu novo papel nesse novo modelo de educação. Assim, as
mudanças não ficam no nível de alunado ou de metodologia, mas também naqueles que antes transmitiam conhecimento e que, a partir dessas transformações, tornam-se
os motivadores e estimuladores do conhecimento. “O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade
do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a
informação mais relevante” (Moran, 1995, p.01).
Constata-se, então, que a prática docente perpassa por
uma ação pedagógica mediadora quando o professor faz
com que seus alunos transitem do uso da tecnologia para
o aprendizado. A mediação está relacionada à construção do conhecimento, quando o aluno assume o papel de
aprendiz ativo:
O conceito de ensinar está mais ligado ao professor que
transmite conhecimentos e experiências ao aluno. O conceito
de aprender está diretamente ligado ao aluno que produz
reflexões e conhecimentos próprios, pesquisas, diálogos,
debates, mudanças de comportamento. Numa palavra o
aprendiz cresce e desenvolve-se, o professor fica como
mediador entre o aluno e sua aprendizagem. O aluno assume
o papel de aprendiz ativo e participante que o leva a aprender
e a mudar seu comportamento. (MORAN, 2000, p. 09)

Como visto, o professor deve utilizar várias opções
metodológicas a fim de promover a melhoria do ensino
que ministra. Essas podem ou não utilizar a tecnologia
como apoio ou estruturação. Cada um acaba encontrando
o método que considera exitoso em suas aulas e avalia até
que ponto o uso das tecnologias será ou não proveitoso.
Hoje, muitos professores já percebem a importância ou
necessidade de integrar as várias tecnologias nos seus procedimentos pedagógicos, porém alguns ainda não possuem
o domínio necessário ou a técnica adequada para utilizar
corretamente essas ferramentas em suas aulas.
Marcos Masetto, em seu texto “Mediação Pedagógica e o
Uso da Tecnologia” (2009), procura mostrar a realidade no
ambiente educacional no que se refere ao uso e ao domínio
das novas tecnologias e o professor como mediador pedagógico. Nessa perspectiva, o texto apresenta pressupostos que
justificam o emprego das tecnologias na escola; enfatizando
algumas concepções já arraigadas no âmbito escolar, como
a expectativa de que “a escola possa transmitir valores e
padrões de comportamentos sociais próprios da sociedade
em que se vive” (MASETTO, 2009, p. 134). Chama a atenção
para o fato de os professores valorizarem a transmissão do
conhecimento, desconsiderando as novas didáticas com
tecnologias. Diz, ainda, que a desvalorização da tecnologia em educação tem a ver com experiências vividas nas
décadas de 50 e 60, quando o uso destas foi imposto e não
dialogado ou debatido.
Utilizando a tecnologia em sua prática docente, o professor será um mediador que continuamente desafiará seus
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alunos a construírem seus conhecimentos e oferecendo
oportunidades deles se familiarizarem com os recursos
tecnológicos, promovendo o desenvolvimento cognitivo.
Na verdade, o uso das tecnologias no ambiente educacional
pode colaborar com a metodologia aplicada pelo professor
se elas forem utilizadas de forma adequada e planejada, exigindo nova postura por parte do corpo docente, levando em
consideração de que o professor deva agir como mediador
do processo (MAZETTO, 2009).
Para este autor, a mediação pedagógica é estabelecida
quando o professor se torna uma ponte entre o aluno e o seu
aprendizado. Nesse sentido, o docente se coloca como um
facilitador e motivador da aprendizagem, a qual deve ser
construída de forma colaborativa. Para ele, são características da mediação pedagógica: o diálogo permanente entre
professor e aluno; a troca de experiências; a apresentação
de perguntas orientadoras; a proposição de situações-problemas e desafios; a correlação (analogias) entre conhecimento e realidade; a cooperação para que o aluno domine
as novas tecnologias e não que sejam por elas dominadas.
Em especial, ele ainda afirma que “a mediação pedagógica
evidencia o papel do sujeito aprendiz e o fortalece como
ator de atividades que lhe permitirão aprender e conseguir
atingir seus objetivos” (MASETTO, 2009, p.146).
Na educação inclusiva, esse papel de mediação pedagógica se torna fundamental para que o uso das tecnologias
como método na prática docente seja naturalmente promotor de ações inclusivas e de formação de um ambiente
propício ao aprendizado. A inserção de pessoas com deficiência no ensino regular demanda a necessidade de métodos adequados e especializados que tornem a igualdade de
condições uma realidade concreta.
Em uma sala de aula, várias são as diversidades encontradas além daquelas já diagnosticadas e que exigem técnicas pedagógicas também diversificadas. Reconhecer as diferenças em sua turma de alunos é papel do professor que se
reconhece como parte importante do processo e que ultrapassa o papel de simples transmissor de conhecimentos.
Entretanto, não basta o professor dominar as tecnologias para tornar-se um mediador no uso delas em sua
prática docente. É preciso, ainda, que o professor tenha a
percepção sobre quais tecnologias serão apropriadas ao seu
grupo de alunos, bem como quais são as reais necessidades
desse grupo. Entender sobre recursos tecnológicos e desempenhar o papel de mediação são atitudes necessárias e úteis
no ambiente escolar. Contudo, faz-se necessária a escolha
adequada dos softwares educativos e dos jogos virtuais; dos
métodos utilizados com os computadores no laboratório
de informática; a seleção das atividades que serão feitas a
partir da internet etc. Apenas oferecer as ferramentas tecnológicas ou dar aos alunos a possibilidade de utilizá-las não
promoverá o real aprendizado dos alunos nem facilitará a
inclusão dos alunos com necessidades especiais.
Moran (2011) ressalta a importância de se integrar todas
as tecnologias de forma inovadora na aprendizagem (as
telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas, corporais). Segundo o autor, antes mesmo
de a criança chegar à escola, já passou por um processo de

educação: a familiar e pela mídia eletrônica, principalmente
a televisão. Essa relação com a mídia eletrônica é prazerosa,
é uma relação feita pela sedução, emoção, da exploração
sensorial, da narrativa, a qual culmina a dimensão espacial
com a cinestésica, em que o ritmo torna-se cada vez mais
alucinantes (como nos videoclipes) (MORAN, 2011).
Na verdade, o uso das tecnologias no ambiente educacional pode colaborar com a metodologia aplicada pelo
professor se elas forem utilizadas de forma adequada e planejada, exigindo nova postura por parte do corpo docente,
levando em consideração de que o professor deva agir como
mediador do processo (MASETTO, 2009).
Desse modo, caberá ao professor fazer um mapeamento
de sua turma, identificando as necessidades de seus alunos tanto quanto reconhecer quais softwares e/ou outros
aplicativos serão realmente eficazes se inseridos na sua
prática docente. Diante desse reconhecimento e dessa
identificação, o professor poderá construir o seu plano de
ensino considerando as diferenças e se posicionando como
mediador do conhecimento.
Ainda para Masetto (2009), o professor que se propõe
a ser um mediador pedagógico desenvolverá algumas
características, como valorizar a aprendizagem do aluno,
considerando-o o centro do processo. Professor e aluno
desenvolvem uma relação conjunta de aprendizado; a corresponsabilidade e parcerias se tornam atitudes básicas;
no ensino superior, o aluno é considerado como adulto,
criando um clima de respeito mútuo. Além de outras características tais como dominar profundamente a área de
conhecimento pelo professor; privilegiar a criatividade a
subjetividade e a individualidade; buscar a comunicação
e expressão em função da aprendizagem.
Portanto, é importante que se perceba que o uso das tecnologias favorece o processo de aprendizagem. Percebe-se,
ainda, que elas devem ser utilizadas numa perspectiva de
que o aluno seja o centro do processo e o professor o mediador pedagógico num ambiente dinamizador de confiança
e respeito. Mais que isso, é necessário que o uso das tecnologias seja planejado dentro da metodologia docente de
forma a favorecer a inclusão de todos os alunos, respeitando
as diversidades e promovendo um ensino de qualidade.
É preciso encorajar os professores a incorporar a tecnologia em sua prática ensino, uma vez que já é possível
perceber que o aluno é ciente da importância desempenhada pela tecnologia na melhoria do seu desempenho
acadêmico e profissional.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesse trabalho, optou-se por uma abordagem qualitativa,
pois essa permite um aprofundamento de dimensões da
vida social. De acordo com Triviños (1987), a abordagem
qualitativa permite analisar os aspectos implícitos ao
desenvolvimento das práticas organizacionais; e a abordagem descritiva é praticada quando o que se pretende
buscar é o conhecimento de determinadas informações
e por ser um método capaz de descrever com exatidão os
fatos e fenômenos de determinada realidade.
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O método de pesquisa escolhido foi o Estudo de Caso.
Yin (2005) fala que o estudo de caso é o método adequado
quando se deseja estudar acontecimentos contemporâneos,
mas quando não se podem manipular comportamentos
relevantes. Esse método foi escolhido após se perceber que
o objeto de estudo poderia apresentar muitas variáveis a
serem estudadas. A pesquisa de campo foi realizada em
um dos campus do Instituto Federal de Brasília, no Gama,
tendo como foco o conhecimento da estrutura física e tecnológica, o corpo pedagógico, o corpo docente e discente. O
pesquisador que usa o método do Estudo de Caso tem à sua
disposição algumas fontes de evidências: documentação,
registros em arquivos, entrevistas, observações simples,
observação participante e artefatos físicos. (YIN, 2005).
Para o desenvolvimento desta investigação, utilizaram-se a observação simples e a aplicação de questionários via
google drive.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS
RESULTADOS OBTIDOS
O desenvolvimento dos procedimentos de análise precisou
estabelecer a vinculação com os interesses da pesquisa
e, mais precisamente, com os objetivos propostos. Para
isso estratégias e técnicas foram definidas para a análise
e discussão dos dados coletados.
Nesse sentido, nos aspectos apontados como descritivos, a abordagem foi qualitativa, com a finalidade de se
fazer uma interpretação real dos fatos e das situações que
permearam todo o processo da pesquisa. Através das respostas dos questionários, foi possível perceber que professores e alunos compreendem o ingresso e a permanência
como um direito da pessoa com necessidade especial e
enfatizam que é preciso estrutura e metodologia adequadas. Responderam, ainda, que os professores devem ser
preparados e há a grande necessidade do apoio pedagógico. E, embora muitos, em suas falas, critiquem a falta
de preparo dos professores, percebe-se de um modo geral
uma perspectiva positiva quanto ao tema, uma vez que a
própria instituição promove cursos formativos.
Quanto à falta de formação adequada, relatada por
alguns docentes, isso confirma que alguns cursos oferecidos não atendem às expectativas profissionais, implicando
dificuldade de trabalhar pedagogicamente com o aluno
com necessidade especial.
As análises e atitudes dos professores não podem ser isoladas do contexto em que estão inseridas já que também os
alunos demonstraram em suas respostas essa preocupação
com a formação docente. A coordenação pedagógica afirmou que identifica, com o apoio do NAPNE, as dificuldades
dos professores e buscam juntos estratégias para solucionar os problemas apontados. Indicou também os cursos
oferecidos pela própria instituição no sentido de capacitar
os docentes. Relatou que o apoio dado aos professores é
realizado de forma coletiva a partir de ações construídas
nos conselhos de classe e em reuniões pedagógicas.
De acordo com Prieto (2006, p. 58), “os conhecimentos
sobre o ensino de alunos com necessidades especiais não
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podem ser do domínio de apenas de alguns especialistas
e, sim, apropriados pelo maior número possível de profissionais da educação”.
Quando se perguntou a uma professora qual seria a sua
visão de profissional referente à sua formação, principalmente no que se refere ao recebimento e ao apoio para
trabalhar com o aluno com necessidades especiais, foi
relatado por ela:
“[...] eu acho que todo professor deveria estar melhor capacitado para
receber os alunos com necessidades especiais e saber fazer uso das
tecnologias. Apesar de o instituto oferecer condições tecnológicas e
cursos de formação, estes ainda não nos preparam para esse novo
contexto[...] ” (RELATO DE ENTREVISTA – PROFESSOR 9; 2013).

Nesse sentido, o professor reforça outros relatos docentes ao destacar a importância da formação docente para
receber os alunos com necessidades educacionais especiais,
refletindo a preocupação com o uso dos aparatos tecnológicos. Segundo Masseto (2009), a mediação pedagógica
significa a atitude e o comportamento do docente que se
coloca como um facilitador, incentivador ou motivador
da aprendizagem, que ativamente colabora para que o
educando chegue aos seus objetivos. Nesse aspecto, é de
suma importância que o professor tenha o conhecimento
necessário para poder utilizar as tecnologias em suas aulas.
Através da observação, foi constatada a preocupação do
campus em manter um espaço propício para a discussão
de estratégias a serem utilizadas em turmas com alunos
com necessidades educacionais especiais. Nesse aspecto,
observaram-se, ainda, a valorização e o apoio ao Núcleo
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas
(NAPNE). Percebeu-se, ainda, que a maior parte da comunidade escolar entende que a aprendizagem deve ser um
processo aliado ao uso das tecnologias, sempre mediado
pelo professor. E ficou explícito na observação que, embora
o uso das tecnologias seja considerado importante no processo inclusivo, ainda há dificuldades na sua implementação efetiva em turmas com alunos com necessidades
educacionais especiais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estudo realizado em torno do aluno com necessidades educacionais especiais e o uso das tecnologias como
estratégia inclusiva, fez-se importante discutir o papel do
professor frente ao desafio da inclusão. Nesse aspecto,
acredita-se que, para trabalhar com o aluno com necessidades educacionais especiais, é necessário que o professor
tenha o interesse em praticar a mudança não só na sua
metodologia, mas também na forma de atuação a partir da
perspectiva de que também faz parte do processo inclusivo.
Sabe-se que, embora exista o suporte legal, é preciso
mais para que a inclusão realmente aconteça. É necessário
o comprometimento de gestores, coordenadores e docentes em fazer a com que a inclusão seja de fato instituída,
usando de recursos físicos e os meios materiais para a efetivação de um processo escolar de qualidade para todos.
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Percebe-se, portanto, que a inclusão do aluno com
necessidades educacionais especiais na educação profissional depende do seu reconhecimento como pessoa, que
apresenta necessidades educacionais especiais geradoras
de direitos específicos, cuja proteção e exercício dependem do cumprimento dos seus direitos, garantidos por
lei. Enfim, não se espera que o aluno com necessidade
educacional especial se adapte à escola; mas, sim, que esta
esteja preparada para recebê-lo e ofertar-lhe a educação
de qualidade, utilizando os meios tecnológicos possíveis;
já que estes, como já é consenso entre os docentes, podem
contribuir significativamente para o progresso de todos os
alunos, com necessidades educacionais especiais ou não.
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RESUMO – Este trabalho apresenta os resultados da implementação da Aprendizagem Integrada de Conteúdos/
Temas e Língua Estrangeira (CLIL/AICLE) no processo de ensino e aprendizagem da língua espanhola em um
curso técnico. O CLIL tem um objetivo dual: ensino e aprendizagem da LE por meio de conteúdo/temas e o
ensino e aprendizagem de conteúdos/temas por meio da LE. Os dados levantados mediante diário de bordo
e questionário aplicado aos alunos de um curso técnico subsequente do Instituto Federal de Brasília (IFB)
tiveram como objetivo identificar o potencial e as limitações do CLIL para aprendizagem da LE e para a formação integral dos alunos. Os resultados apontam que o CLIL têm o potencial de propiciar o desenvolvimento
de competências para a formação profissional e cidadã na, para e pela linguagem. Além disso, promove nos
alunos motivação e expectativas futuras para a aprendizagem da LE e de novas temáticas; maior participação com relatos de experiências (pessoais e profissionais) de forma voluntária; reconhecimento sobre suas
próprias competências para trabalhar em equipe; aumento da corresponsabilidade no processo de ensinar
e aprender; fomento à autoavaliação e autorreflexão; e percepção quanto aos conhecimentos, habilidades,
atitudes e valores que possuem.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; formação profissional e cidadã; língua estrangeira.
RESUMEN – Este trabajo presenta los resultados de la aplicación del aprendizaje integrado de contenidos/temas y lengua
extranjera (AICLE/CLIL) en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua española en un curso técnico. El AICLE
tiene un objetivo dual: enseñanza y aprendizaje de la LE a través de contenidos/temas y la enseñanza y el aprendizaje de
contenidos/temas vía LE. Los datos recogidos a través de diario y cuestionario aplicado a los alumnos de un curso técnico
subsecuente del Instituto Federal de Brasília tuvo como objetivo identificar el potencial y las limitaciones de AICLE para
el aprendizaje de LE y para la formación integral de los estudiantes. Los resultados muestran que la planificación AICLE
tiene el potencial de propiciar el desarrollo de competencias para la formación profesional y ciudadana en el, para y por
el lenguaje. Además, promueve en los alumnos: motivación y expectativas futuras para el aprendizaje de LE y de nuevas
temáticas; mayor participación con informes de experiencias (personales y profesionales) voluntariamente; desarrollo de
la alteridad y la tolerancia a la diversidad de opiniones; reconocimiento sobre sus habilidades para trabajar en equipo;
aumento de la corresponsabilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje; promoción de la autoevaluación y la autorreflexión; percepción cuanto a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que poseen.
PALABRAS CLAVE: currículum; formación profesional y ciudadana; lengua extranjera.

1. INTRODUÇÃO
O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira (LE)
é um fato social que envolve contextos, sujeitos e interações;
a linguagem, um ato humano e social, de natureza interativa
e dialógica, possibilita a nossa compreensão do mundo. A
sala de aula é um desses contextos que permite, por meio da
linguagem, o compartilhamento de saberes, conhecimentos,
informações, valores, crenças, experiências etc. Nesse sentido, é imprescindível pensarmos em práticas nas aulas de
línguas que impulsionem interações comunicativas-reflexivas

relevantes e significativas para os alunos.
Entre algumas possibilidades metodológicas, encontramos nas últimas décadas a “Aprendizagem Integrada de
Conteúdos/Temas e Língua Estrangeira (AICLE)” conhecida, também, como CLIL (Content and Language Integrated
Learning). Por ter “content”, tradução literal para o português como conteúdo e esse termo poder evocar o sentido
de ensino conteudista, optamos por acrescentar a palavra
“temas”, uma vez que content, nessa proposta CLIL, refere-se tanto a conteúdos curriculares quanto a temas da vida.
No CLIL, “a aprendizagem da língua e outros assuntos são
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misturados de uma forma ou de outra. Isso significa que, na
aula, existem dois objetivos principais, um relacionado com
o assunto, tópico ou tema e outro ligado à língua” (MARSH,
2000, p. 6). Eis porque CLIL/AICLE é, às vezes, chamado de
educação dual-focused, simultânea e conjunta.
No contexto da Educação Profissional e Tecnológica
(EPT), em que o desenvolvimento de atributos humanos,
tais como pensamento crítico é um de seus pressupostos,
entendemos que o CLIL poderia ser uma entre outras alternativas para esse desenvolvimento. Uma vez que os alunos
por meio temas pertinentes, atuais e construtivos podem
ser levados à (re)construção de sentidos sobre práticas
sociais e produtivas de forma crítica e criativa.
Levando em consideração tais apontamentos, elaboramos e aplicamos unidades temáticas baseadas na integração de conteúdos/temas e LE em uma turma de ensino
técnico subsequente do Instituto Federal de Brasília (IFB)
com o objetivo de identificar o potencial e as limitações
do CLIL para a aprendizagem da língua espanhola e para
a formação integral humana dos alunos do contexto em
questão. Apresentamos os resultados desse estudo a partir da percepção dos próprios alunos para evitar o risco
da subjetividade, apontado por Bogdan e Biklen (1994),
quanto a possíveis atitudes do pesquisador que possam
influenciar os dados.

2. APRENDIZAGEM INTEGRADA DE
CONTEÚDOS/TEMAS E LÍNGUA
CLIL/AICL é um termo guarda-chuva que abarca qualquer
ensino dual de conteúdo e língua em qualquer contexto educacional, sendo, portanto, flexível e dinâmico (DO COYLE, 2006).
Verdugo (2011, p. 9-15-16) apresenta algumas dessas variedades
que ilustram um contínuo (conforme mostra a Figura 1) que
vai desde imersão total até aulas baseadas em temas:
(1) Imersão total ou parcial – uma parte, a maioria ou todo o
conteúdo é ensinado por meio de uma língua-alvo (L-alvo);
(2) disciplinas do currículo – o conteúdo curricular pode ser
ensinado pela L-alvo, o que pode incluir temas como cidadania, design e tecnologia, estudos ambientais, etc.;
(3) momentos de uso de LE – uma área da disciplina curricular é ensinada em LE, de maneira regular e contínua, durante
15 ou 30 minutos, várias vezes por semana; e
(4) aulas de LE baseadas em unidades temáticas – o planejamento é baseado em temas ou conteúdos curriculares.

Figura 1 – Contínuo de CLIL. Verdugo (2001, p. 16)
Content - Oriented
CLIL Model

Language - Oriented
CLIL Model

CLIL dual - focussed continuum

Total/Partial
Immersion
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A prática do CLIL pode ser diversificada, recebendo
variações em sua implementação, dependendo de características nacionais, regionais, locais e das políticas de
ensino (VERDUGO, 2001). O nosso trabalho encontra-se
na última proposta de CLIL, apresentada no seu contínuo:
aulas de LE baseadas em unidades temáticas com conteúdos curriculares de formação profissional (relacionados
ao eixo tecnológico e à área técnica) e temas relacionados
às dimensões da formação humana: trabalho(emprego),
ciência, tecnologia e cultura.
Alguns princípios foram identificados na literatura
como fundamentais para a organização de aulas CLIL
em qualquer das variedades e em qualquer contexto.
Marsh, Maljers e Hartiala (2001, p. 217) apresentam 5
“princípios educativos que inspiram diversos programas
de CLIL”: cultura, ambiente, língua, conteúdo e aprendizagem. Apesar de ser um programa para a integração da
comunidade europeia, no qual o contexto é por vezes
multilíngue, bilíngue, transacional, pluricultural, multicultural, consideramos que muitas características podem
ser ressignificadas para o nosso contexto (multicultural
e globalizado).
Para Do Coyle (2006), quatro elementos são imprescindíveis para a organização e configuração de uma unidade
didática de CLIL, chamados de 4Cs: conteúdo, comunicação,
cognição e cultura. E, que por sua vez, estão relacionados
ao contexto e às demandas do entorno. O conteúdo faz
referência ao assunto curricular ou tema do cotidiano; a
comunicação refere-se à aprendizagem e uso da linguagem; a cognição, ao processo de aprendizagem, estratégias, mobilização do conhecimento e autoavaliação; a
cultura, à compreensão intercultural e alteridade. Para
o autor (op.cit., p.10), nos 4Cs, “a linguagem e a comunicação são usadas de forma intercambiáveis, como uma
estratégia para promover a genuína comunicação em LE,
para além da sala de aula”. Por este motivo, no CLIL, a
aprendizagem de LE não ocorre em nível de progressão
gramatical, deixando os tempos passados e construções
linguísticas mais complexas para “mais tarde”. Alunos
que estudam sobre a sustentabilidade, por exemplo, precisam expressar-se no futuro, enquanto os que estudam
a revolução industrial precisam usar tempos verbais do
passado.
Mehisto, Marsh e Frigols (2008) apresentam características centrais do planejamento CLIL. Conforme quadro
a seguir.
Quadro 1 – Características centrais do planejamento CLIL
1. Foco múltiplo/simultâneo/dual
• Apoia o ensino da língua por
meio de conteúdo e o ensino do
conteúdo por meio das línguas.
• Integra disciplinas do currículo.
• Organiza o ensino por temas e
projetos interdisciplinares.
• Apoia a reflexão sobre o processo
de aprendizagem.
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2. Ambiente de aprendizagem seguro e enriquecedor
• Utiliza atividades e discursos do
dia a dia.
• Mostra a língua e o conteúdo
em sala.
• Constrói a confiança do aluno
para experimentar com a língua e
o conteúdo.
• Guia o acesso a ambientes e a
materiais autênticos.
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3. Autenticidade
• Permite aos alunos que solicitem
ajuda com a língua.
• Maximiza a inclusão dos interesses dos alunos.
• Estabelece relações de maneira
regular entre a aprendizagem e a
vida do aluno.
• Estabelece relações com outros
falantes, empregando materiais
atuais dos meios de comunicação e
de outras fontes.

4. Efeito da aprendizagem
• Faz que o aluno comunique mais
que o professor.
• Atende às necessidades dos alunos; é o aluno que ajuda a estabelecer o conteúdo, língua e as habilidades de aprendizagem.
• Fomenta a responsabilidade dos
alunos, fazendo com que eles avaliem o progresso e o grau de alcance dos resultados de aprendizagem.
• Favorece a aprendizagem cooperativa entre os colegas.
• Negocia o significado da linguagem e o conteúdo com outros
alunos.
• Favorece a atuação do professor
como facilitador.

5. Andaime
• Parte do conhecimento, das habilidades, das atitudes, dos interesses
e das experiências prévias do aluno.
• Divide a informação em formatos
“amigáveis” para o aluno.
• Responde aos diferentes estilos
de aprendizagem.
• Fomenta o pensamento crítico e
criativo.
• Desafia o aluno a dar novos passos e a se arriscar.

6. Cooperação
• Planeja cursos/aulas/temas em
cooperação com o professor de conteúdo ou não.
• Envolve os pais para aprender
sobre CLIL e sobre como apoiar o
aluno.
• Envolve a comunidade local, autoridades e empregadores.

Vários desses aspectos têm sido apresentados como promovedores da aprendizagem significativa e relevante para
o aluno, discutidos na literatura da área em uma relação
direta com a motivação, o maior engajamento, o esforço e
a autonomia dos alunos no processo e, consequentemente,
a aprendizagem satisfatória.

3. MATERIAIS E MÉTODOS
A turma selecionada para a pesquisa é a de técnico subsequente em Logística, módulo II, do Instituto Federal
de Brasília (IFB). Do total de (28) alunos, a metade afirma
já ter tido algum tipo de contato com a língua espanhola
anteriormente, na escola ou por meio de músicas, filmes
etc. Entretanto menos da metade não possui conhecimento
prévio na L-alvo.
Os alunos avaliaram a aprendizagem por meio de um
questionário de autoavaliação final (QFA) e diário de bordo
(BARBIER, 2007), utilizando critérios subjetivos: muito bom,
bom, aceitável, ruim, muito ruim. Para os diários, foram
solicitadas reflexões em cada aula (Aa1 a Aa10) sobre quais
interações/experiências possibilitaram o desenvolvimento
da LE e de sua formação integral humana (FI). No QFA, os
alunos avaliaram a sua aprendizagem de maneira geral.
Para a análise qualitativa interpretativista dos dados
(CRESWELL, 2010), consideramos os diários de (5) alunos
(A1 a A5), pois foram os que compareceram em todos os
encontros e registraram as aulas em seguida; outros (3)
alunos entregaram os diários após a realização da análise
e os demais não entregaram seus diários. O QFA foi respondido por (21) dos (25) alunos que finalizaram o curso,
outros (3) são desistentes.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
As percepções dos alunos (amostra de 21 alunos), no QFA,
sobre a sua aprendizagem, nos proporcionaram a aproximação de algumas características do CLIL, que foram relacionadas com as descritas pelos (5) alunos em seus diários,
durante a implementação do planejamento.
Levando em consideração que a aprendizagem do aluno
depende de seu esforço e comprometimento, mas também
das nossas escolhas pedagógicas, encontramos, nas falas
dos alunos, pontos convergentes, a partir da literatura
sobre CLIL, de fatores que promovem a motivação e, consequentemente, contribuem para a aprendizagem, entre
eles: inclusão dos interesses e atendimento às necessidades
dos alunos, ambiente cooperativo e temas relevantes.

4.1. Atendimento às necessidades e interesses dos
alunos
Partimos do pressuposto que incluir interesses e necessidades dos alunos envolvendo-os nas decisões do planejamento
em termos de conteúdos, assuntos, interações e habilidades
de aprendizagem poderia conferir um grau de entusiasmo
e de comprometimento capaz de levá-los a desenvolver-se
eficazmente em uma LE. No entanto, os excertos a seguir
evidenciam que os alunos percebem que houve um direcionamento para os seus interesses e necessidades, demonstrando um certo entusiasmo “gostei de ver”, “parece que vai
ser divertido”, mas não demonstraram inicialmente grau
de comprometimento; e, sim, uma preocupação inicial e
impressões quanto ao curso “grande volume de questões para
ser resolvidas”, “muito material”, “matéria corrida”.
• Gostei de ver (Entusiasmo) que íamos falar de assuntos
interessantes para a nossa vida e para a nossa profissão
(Direcionado) (...). Parece que vai ser divertido. (A4, Aa2).
• A professora nos deixou à vontade para escolher como gostaríamos que fossem aplicadas as aulas. (A5, Aa 2)
• Gostei de saber que o curso foi planejado com aquilo que
pedimos. É muito bom isso. E gostei também que a professora sempre perguntava se queríamos mudar algo (...) realmente isso fez com que me motivasse ir para as aulas. (QFA)
• Confesso que fiquei assustada (preocupação), por que pensei comigo mesmo, se no primeiro dia de aula a professora
chega com uma lista enorme de questões pra gente resolver
(impressões), imagina nas aulas que tem pra frente. (A3, Aa1)

A preocupação inicial deve-se ao fato de alguns alunos
não terem conhecimento prévio na língua para acompanhar
as aulas de CLIL, que, segundo os alunos tinham muito
conteúdo, muita informação e eram muito corridas.
• Logo que começou a aula fiquei muito nervosa, pois nunca
tive contato com espanhol (Dificuldades: contato prévio com a
LE) (...) nossa que “desespero”. (A1, Aa1)
• Achei muita informação, muito material. Nunca estudei
espanhol (...) não consegui entender muito (Dificuldades:
entendimento). Fiquei apavorado. (A5, Aa1)
•
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• No começo das aulas de espanhol achei a matéria muito
corrida, muitas apostilas e como eu não conseguia entender
o que a professora falava me assustei com a matéria (A4, Aa10)

cotidiano, tem sido apontado pelos alunos como “interessante”, conforme explicitado nos excertos a seguir:

Entretanto, observamos que esses fatores foram amenizados pela vontade de aprender e pela afinidade que
começaram a ter pelo componente curricular, conforme
se percebe nas transcrições a seguir:

• O assunto do trabalho foi muito interessante (Assunto
de inreresse: engajamento) (...)cada grupo pesquisou sobre
empresa diferente isso me ajudou bastante. (A3, Aa2).
• Achei legal que falamos de coisas, envolveu a turma em
conversa, achei que ia ser só conteúdo mesmo da língua.
(A4, Aa2).

• Senti dificuldades (...), mas tive muita vontade de aprender
(Vontade de aprender e afinidade pelo componente). (A1, Aa1)
• Pensei que ia me dar mal, mas logo no início já comecei a
gostar. (A4, Aa1)

Podemos perceber que, à medida em que os alunos
começam a se envolver, passam a se esforçar e se arriscar
mais, apesar dos fatores adversos e das dificuldades.
• Me arrisquei (Esforço “correr risco”, dedicação, participação) em
tentar fazer as atividades na sala, mas tive muitas dúvidas, às
vezes não conseguia fazer, se tivéssemos mais tempo gostaria
que fosse mais devagar. (A5, Aa6).
• Apesar das dificuldades, estou desenvolvendo muito e estou
gostando muito das aulas. (A1, Aa 7).
• Senti dificuldade em pesquisar na internet, mas me dediquei. (A1, Aa2)

O entusiasmo que passaram a ter pela língua foi ocasionado, também, pelo ambiente cooperativo (detalhado
a seguir) que permitiu que a participação fosse motivada
pelos demais colegas.

4.2. Ambiente cooperativo
Um ambiente cooperativo está intimamente relacionado
com a interação entre os alunos, ajuda mútua (andaimes)
e a fomentação da responsabilidade (MEHISTO, MARSH E
FRIGOLS, 2008). Buscamos promover um ambiente cooperativo por meio de andaimes em pares, pequenos e grandes
grupos o que ocasionou a motivação.
• Me senti à vontade trabalhando em grupo e motivado
(Interação e cooperação) com o assunto (A1, Aa6)
• (...) formamos grupos e começamos a fazer o trabalho em
equipe, um ajudando o outro (A3, Aa 2)
• (...)o trabalho em grupo junta as ideias e sai muita coisa
produtiva, me arrisquei dando opiniões e compartilhando
ideias. (A1, Aa3)
• (...)ficou um pouco enrolado mais me esforcei junto como
os meus colegas. (A2, Aa6)

O ambiente cooperativo fomenta o trabalho coletivo, a
participação, o esforço, a responsabilidade e o reconhecimento do aluno sobre as suas próprias competências para
trabalhar em equipe.

4.3. Temas relevantes
Trabalhar temas significativos para o universo do aluno,
seja de conteúdo do próprio currículo e/ou temas do
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Os temas, além de envolverem os alunos e promoverem
o seu engajamento no processo, tiveram como objetivo
fomentar reflexões em sala de aula. Tais reflexões foram
incitadas no início de cada unidade por meio de textos,
notícias, relatos, depoimentos, músicas, vídeos relacionados com temáticas sobre trabalho/emprego e as demais
dimensões (ciência, tecnologia e cultura), como por exemplo: empreender em tempo de crise, desemprego, perfil
profissional, comércio justo, consumo consciente, relação
interpessoal entre clientes e fornecedores, entre outros.
Ademais da ampliação de conhecimentos e informações, as
atividades de discutir temas atuais permitiram a ampliação
de valores humanos, uma vez que mobilizar e expressar
(em LE) conhecimentos, valores e atitudes sobre práticas
sociais e produtivas cria oportunidades para a reflexão,
criticidade e percepção de mundo.
Ao serem questionados sobre seus maiores “ganhos”
em termos de formação cidadã e o que consideravam que
haviam aprendido ou adquirido durante os nossos encontros e atividades, as respostas demonstram que os alunos
percebem mudanças em termos de valores e atitudes, como
confiança, respeito, esforço, cautela, dedicação, autonomia,
cooperação, otimismo e alteridade.
• Conhecer a opinião dos colegas me permitiu repensar
algumas coisas que não pensava antes. (QFA)
• Ganhei confiança para apresentar na frente. (QFA)
• (...) tive a oportunidade de conhecer o lado profissional de
cada colega. (A3, Aa 4)
• (...) conseguir apresentar sozinha, um pouco nervosa mas
conseguir. (A3, Aa9)
• Nessa aula foi clara a dedicação da turma com os trabalhos,
eles foram bem preparados e bem apresentados. (A5, Aa8)
• O respeito, a amizade e o entrosamento da turma, contribui muito para o meu desempenho nas aulas de espanhol e
também em todas as outras. (QFA)

O planejamento permitiu chamar atenção para a necessidade de uma compreensão intercultural ao introduzir
contextos culturais maiores e a realidade dos próprios alunos. Nesse sentido, a exposição dos alunos a diferentes
perspectivas, o compartilhamento de diferentes interpretações e o contato com outras realidades permitiram uma
comparação com a realidade em que vivem, aumentando
a consciência sobre si mesmo.
Além das reflexões e discussões sobre temáticas da
vida cotidiana, foi definido um conteúdo do currículo a
ser apresentado brevemente para o grupo; os demais tomariam notas e tirariam dúvidas. Essa atividade, ao utilizar
as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), e
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no nosso caso específico a internet, permitiu aos alunos o
acesso às informações, textos, documentos reais, multimídias, imagens, dados relevantes da área técnica disponíveis
em ferramentas de busca, portais educativos, bibliotecas/
enciclopédias virtuais, blogs, periódicos eletrônicos etc.
Os conteúdos curriculares foram, assim, pesquisados
pelos próprios alunos e serviram de insumo para as suas
próprias produções (pesquisa, fichamento, preparação de
slides, apresentação oral e organização das informações
apresentadas pelos colegas). Tais atividades com o uso das
TICs foram bem recebidas pelos alunos. Muitos reconheceram o desenvolvimento da LE e de atributos humanos
(esforço, autonomia, cautela) propiciado pela preparação e
apresentação dos trabalhos, apesar do nervosismo e da dificuldade de realizar pesquisas. Os excertos a seguir expõem
as impressões dos alunos durante a própria apresentação:
• Me senti motivado na apresentação do meu tema e ao
mesmo tempo nervoso e cauteloso com os slides escolhidos,
tive dificuldade em pesquisar as figuras e o assunto. (A1, Aa 7)
• Senti um frio na barriga em ter que apresentar pra turma
toda sozinho (...) o tema de Logística foi bem abordada por
todos, senti que a turma se esforçou para apresentar algo
bem interessante e atual para todos. (A5, Aa 9)
• Bem fiquei um pouco perdido na parte de apresentar(...)
mais conseguir, tentava falar. (A2, Aa 2)

Consideramos, assim, que ao relacionar CLIL e TIC, o
professor oportuniza os alunos a mobilizarem conhecimentos e a tornar essa mobilização um espaço dinâmico
de interação, além de propiciar aos alunos constante atualização de informações e de conhecimentos. Levar os alunos
a compreenderem o uso e o sentido de interagir na e pela
linguagem é fundamental para que, como sujeitos, contemplem seu potencial comunicativo.
Além do acesso a diferentes formas de comunicação
por meio das TICs, o planejamento CLIL mobilizou conhecimentos adquiridos em outras disciplinas. Para tanto, o
conhecimento prévio de alguns conteúdos foi apontado
pelos alunos como fator favorável.
• A aula foi de análise Swot, por já ter visto esse conteúdo
anteriormente consegui fazer as atividades. (A4, Aa 2).

Alguns efeitos não satisfatórios foram observados pelos
alunos na aplicação do planejamento CLIL: exposição intensiva da LE e pouca explicitação dos elementos linguísticos.

4.4. Exposição intensiva de insumo oral em LE
Podemos considerar que o insumo são as amostras de
L-alvo que o professor proporciona aos alunos (oral ou
escrita). O insumo oral na L-alvo produzido pelo professor
em sala de aula foi avaliado pelos alunos como excessivo,
gerando dificuldades para alguns acompanharem as aulas.
• A professora entrou na sala de aula falando tudo em espanhol, então tinha coisas que eu não conseguia acompanhar.
(A3, Aa 2)
• Poderia falar um pouco na nossa língua mesmo. (A2, Aa 2)

Observamos a importância de o professor, em um planejamento CLIL, buscar formas de relacionar o insumo e
a compreensão do aluno, tornado assim o “insumo compreensível” (KRASHEN, 1985). Entendemos que, nas aulas
de CLIL, para que o insumo seja compreensível, é necessário, entre outras coisas, que professor tenha que ajustar e
modificar o seu discurso em sala, buscando mecanismos
que facilitem a compreensão da L-alvo pelos alunos, como
por exemplo, falar mais devagar, repetir informação, falar
mais alto, usar sinônimos, língua materna, paráfrases,
mímicas etc.

4.5. Pouca explicitação dos elementos linguísticos
da LE
Segundo alguns alunos, a explicitação dos elementos linguísticos com atividades mais direcionadas ajuda a esclarecer alguns pontos específicos.
• Eu particularmente gosto de fazer mais exercícios, acredito
que assim aprendo mais. (A4, Aula 10)
• Faltou mais explicação. (A2, Aa9)

Ao ser trabalhada a parte sistêmica da língua em
“momentos justificáveis, dependendo do caso, (...) em
fatos problematizados a partir do uso” (ALMEIDA FILHO,
2013, p. 36), observamos pela transcrição dos alunos acima
que os elementos linguísticos não foram suficientemente
explicitados. A dificuldade de ensinar gramática em um
planejamento CLIL se encontra na questão apontada por
Ellis (2002) sobre equilibrar e relacionar tais pontos importantes: Quando a gramática deveria ser ensinada? Quanto
de gramática? Como deve ser ensinada? Para o autor (op.
cit.), o ideal é que as atividades de gramática não estejam
“escondidas” em atividades comunicativas, mas que se
tenha um momento em sala para sua explicitação. É o que
Almeida Filho (2013) chama de “ilha de sistematização”.
E, em nossa pesquisa, elas foram insuficientes, segundo
os alunos.
No CLIL a percepção final dos alunos quanto ao desenvolvimento da competência de uso da LE é mais evidente
do que o desenvolvimento da formação integral. Além dos
descritores muito bom, bom, aceitável, ruim, muito ruim,
os alunos descrevem o resultado do processo em termos
de desempenho de LE “ser capaz de” (BORGES-ALMEIDA,
2011) utilizado para a avaliação de nível de proficiência no
Quadro Europeu Comum de Referência; e em termos de
habilidades linguísticas (ler, falar, entender o que se fala,
e escrever)
• Acredito que agora consigo me virar bem e conversar em
espanhol. (A4, Aa 10)
• Nesse curso consegui absorver de tudo um pouco da escrita
até a conversação. (A1, Aa10)
• Hoje eu sei pelo menos o básico de espanhol. (A3, Aa10)
• Tive um bom desempenho. Mais na fala, antes não falava
nada. Me surpreendi quando me perguntava coisas e eu
respondia. (QFA)
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• Percebi que posso entender assuntos grandes. (QFA)
• Consegui me soltar mais, e até consegui falar um pouco
de espanhol. (QFA)
• No geral estou muito orgulhosa de mim por ter aprendido
muitas coisas em espanhol como pronuncia, entendimento
da língua. (QFA)

Buscamos, ainda, identificar se o planejamento atendeu
às expectativas dos alunos e esses se sentiram motivados
a dar continuidade aos estudos de espanhol. (71,4%) dos
alunos afirmaram que se sentiram mais motivados para
dar continuidade a aprendizagem da língua espanhola e
(57,1%) afirmaram que terminam o curso com suas expectativas correspondidas.
As escolhas pedagógicas, decorrentes da própria natureza do planejamento CLIL como, por exemplo, o atendimento às necessidades/interesses dos alunos, o ambiente
cooperativo e uso de temas relevantes para os alunos, bem
como as atitudes geradas por essas escolhas – motivação,
afinidade e interesse pelo componente, esforço, dedicação, participação, interação, cooperação e engajamento
– tiveram o potencial de propiciar o desenvolvimento de
competências dos alunos para a formação profissional e
cidadã na, para e pela linguagem. Além disso, o planejamento proposto propiciou aos alunos:
• Aprendizagem significativa da LE por meio de trocas comunicativas relevantes;
• motivação e expectativas futuras em relação à aprendizagem da LE e novas temáticas;
• participação do grupo com relatos de experiências (pessoais
e profissionais) de forma voluntária;
• desenvolvimento da alteridade e da tolerância à diversidade
de opiniões;
• fomento à autoavaliação, autorreflexão sobre atitudes
tomadas no cotidiano e no mundo do trabalho;
• reconhecimento dos alunos sobre suas próprias competências para trabalhar em equipe, bem como o aumento da
consciência de que o trabalho em equipe é um dos atributos
de um perfil pessoal e profissional contemporâneo;
• aumento da corresponsabilidade no processo de ensinar
e aprender;
• percepção quanto aos conhecimentos, habilidades, atitudes
e valores que possuem.

As percepções dos alunos sobre o processo de desenvolvimento de competências em termos de atributos humanos
e LE se tornaram um elemento importante para a conscientização sobre o que precisam melhorar e quais são
seus potenciais como profissional, como pessoa e como
aprendente de LE.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta combinação “conteúdos/temas e língua”, o acesso e a
interação com informações disponíveis e com os conhecimentos produzidos na, para e pela LE permitiram o desenvolvimento da competência de uso na L-alvo e de significados reais na sociedade. Sendo assim, a estrutura da língua,
a comunicação e a construção de sentidos de forma crítica
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e criativa são elementos que se tornam complementares
em um planejamento CLIL.
Trabalhar, portanto, a partir de situações e práticas culturais, tecnológicas e científicas relacionadas ao trabalho
e à sociedade em e pela LE na EPT proporciona aos alunos
a mobilização de conhecimentos, saberes, habilidades,
valores e atitudes para interagirem socialmente e profissionalmente; bem como a reflexão e a compreensão de
aspectos da realidade social e produtiva. A possibilidade de
conjugar o agir na LE por meio de reflexões e discussões
proporcionou aos alunos uma consciência quanto à multiplicidade de competências e capacidades que possuem.
Nessa perspectiva, o planejamento proposto, ao conferir
a importância da LE para convivência social, ao focar em
que é relevante e significativo para o aluno como profissional e cidadão e ao fomentar ambiente cooperativo e
interativo, gerou motivação nos alunos, que, por sua vez,
esforçaram-se, dedicaram-se, engajaram-se com autonomia
no processo de aprendizagem.
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RESUMO – O subprojeto Interdisciplinar / campus Palmas do PIBID/IFTO atua desde 2014 em uma escola
pública estadual de ensino médio na capital do Tocantins, envolvendo estudantes e docentes de licenciaturas
do IFTO e professores da escola parceira, totalizando 29 bolsistas das áreas (e licenciaturas) de Física, Letras e
Matemática. O objetivo é proporcionar compreensão e vivência acerca da interdisciplinaridade na escola, bem
como integrar os futuros professores ao cotidiano escolar. Neste artigo, adotamos o paradigma qualitativo
para empreender uma revisão da literatura sobre o construto interdisciplinaridade e compartilhar nossas
experiências no subprojeto em relação ao desenrolar da prática interdisciplinar no ambiente escolar. O caráter
disciplinar em que o currículo se organiza parece atuar na contramão dos avanços nas pesquisas sobre o tema,
funcionando mais como um limitador do que um incentivador dessa práxis. Ademais, observamos que mais
esforços são necessários para entender esse construto e suscitar a experiência interdisciplinar no processo
de ensino e aprendizagem na escola.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID/IFTO; prática interdisciplinar, conhecimento; escola.
ABSTRACT – The Interdisciplinary subproject – campus Palmas by PIBID/IFTO have started its activities in 2014. It
works in a public high school located in the capital of Tocantins. The group is composed by professors and undergraduate
students from teacher training courses and teachers of the high school, totaling 29 scholarships in the areas (and courses)
of Physics, Portuguese and Mathematics. It aims to provide a better understanding and an experience on interdisciplinary practice at school, as well as to promote socialization between the undergraduate students and the school community.
This paper adopts a qualitative research perspective in order to carry out a literature review about interdisciplinary and
share our experience regarding interdisciplinary activities at school. The disciplinary feature of the curriculum seams to
act in the opposite direction of the advances in studies about his issue, working more for discouraging than for inciting this
praxis. Thus, we observe that more efforts may be directed to this matter in order to understand interdisciplinary and rise
its practice in teaching and learning process at schools.
KEYWORDS: PIBID/IFTO; interdisciplinary practice; knowledge; high school.

1. INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, compreender a interdisciplinaridade e perceber como o trabalho interdisciplinar pode ser
desenvolvido no contexto escolar se mostra uma habilidade
ímpar para os profissionais da educação que atuam em
qualquer área de conhecimento ou nível de ensino, uma
vez que o trabalho interdisciplinar permeia os saberes e
apresenta-se como uma exigência nos documentos oficiais
que regulam a Educação Básica no Brasil. Atualmente, a
discussão acerca desse tema tem sido crescente tanto nas
escolas da Educação Básica, quanto no meio científico e
acadêmico.
No entanto esses debates ainda se mostram bastante
inconclusos quando se trata de compreender a interdisciplinaridade e mais ainda quando se relacionam à prática
interdisciplinar na escola. Este projeto lança-se no intuito

discutir essa questão, bem como sugerir formas de se trabalhar interdisciplinarmente na escola, um contexto no qual
se necessita ser interdisciplinar, mesmo sendo composto de
farto número de professores, cada um com uma formação
específica que o habilita em uma área particular do saber.
O Programa Nacional de Bolsas de Iniciação à Docência
– PIBID do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Tocantins – IFTO iniciou as atividades do
subprojeto interdisciplinar – campus Palmas em março de
2014, congregando as áreas de conhecimento de Física,
Letras e Matemática, e agrupando estudantes das três licenciaturas correspondentes. O objetivo é proporcionar aos
licenciandos uma formação cidadã e, ao mesmo tempo,
possibilitar o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar na escola, bem como suscitar a percepção dos futuros
professores de como a interdisciplinaridade pode acontecer
no cotidiano escolar.
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Este trabalho pretende compartilhar nossa vivência no
PIBID/IFTO – subprojeto interdisciplinar e as reflexões
geradas por ela. Para tanto, está dividido nas seguintes
subseções: (1) Introdução; (2) Interdisciplinaridade: um
breve histórico; (3) O PIBID/IFTO: subprojeto interdisciplinar – campus Palmas; (4) Nossa Experiência: trajetória
e reflexões; e (5) Considerações Finais.

2. INTERDISCIPLINARIDADE: UM BREVE
HISTÓRICO
De acordo com Fazenda (1994), as discussões inaugurais
sobre interdisciplinaridade datam da década de 1960,
momento em que eclodiam inúmeros movimentos estudantis país afora. A partir desse estágio inicial, passou-se
por um processo de reflexão sobre definições, métodos e
teorias que circundam o pensar e fazer interdisciplinar, e
até hoje vivencia-se esse desenvolvimento teórico e prático
acerca desse tema.
A primeira publicação brasileira sobre o tema foi o livro
Interdisciplinaridade e patologia do saber em 1976, de Hilton
Japiassu. Nessa obra, o autor apresenta os principais problemas relacionados à questão da definição do termo, além
de promover uma reflexão sobre o que seria uma metodologia interdisciplinar. Outra publicação nacional relevante
sobre esse assunto aconteceu em 1979, Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia de
Ivani Fazenda, obra que buscou definir um conceito para
interdisciplinaridade, apontando-a como uma atitude.
Assim, desde o despontar das discussões sobre interdisciplinaridade no Brasil, o termo passou por várias definições e, mesmo com seus aproximados 50 anos, ainda hoje
está sujeito à interpretação pessoal. Miranda (2008, p. 113)
evidencia essa característica ao afirmar que a “interdisciplinaridade tem se constituído como termo polissêmico
de estudo, interpretação e ação”.
Lenoir e Sauvé (1998, p.121), por exemplo, asseveram que
a interdisciplinaridade pode ser entendida como a instauração de relação entre duas ou mais disciplinas do saber
escolar, que ocorre simultaneamente nos níveis curricular,
didático e pedagógico e que leva a constituir ligação – de
complementaridade, de interpenetração, de reciprocidade
ou de cooperação – relativa a aspectos diversos (conceito,
procedimento, finalidade, habilidade, entre outros), que
visam favorecer a assimilação dos conhecimentos e dos
procedimentos de aprendizagem pelos estudantes.
Paulo Freire (1987, apud THIESSEN, 2008, p. 551) também menciona a interdisciplinaridade e a trata como um
processo metodológico de construção do conhecimento
pelo indivíduo baseado na “sua relação com o contexto, com
a realidade e com a sua cultura”. Thiessen (2008) acrescenta
que usualmente busca-se a realização da interdisciplinaridade através (i) da problematização de uma situação, na
qual se manifesta a realidade; e/ou (ii) da sistematização,
de maneira integrada, dos conhecimentos.
O interdisciplinar aparece como um repensar das
estruturas pedagógicas nas escolas. Entretanto é necessário observar que isso não significa que devamos ir em
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busca de uma “superdisciplina” ou “superciência” que seja
capaz de atender sozinha à complexidade dos problemas
concretos. Essa postura mantém o caráter disciplinar ao
passo que observa fenômenos complexos e tenta resolvê-los
sob a óptica disciplinar (agora uma “superdisciplina), um
abordagem que se mostra ineficaz; parece mais produtivo
operar uma renovação na forma de representar o problema
(JAPIASSU, 1994).
Os documentos que regulamentam a Educação Básica
no Brasil destacam a importância do trabalho interdisciplinar em sala de aula pelos professores. Os Parâmetros
Curriculares Nacionais – PCN, por exemplo, elucidam que:
Na perspectiva escolar, a interdisciplinaridade não tem a
pretensão de criar novas disciplinas, ou saberes, mas de utilizar os conhecimentos de várias disciplinas para resolver um
problema concreto ou compreender um determinado fenômeno sob diferentes pontos de vista. (BRASIL, 2002, p. 21)

Ela é, pois, uma atitude nova diante do conhecimento,
uma postura de abertura à compreensão de aspectos implícitos e daqueles supostamente explícitos do processo de
ensinar e aprender, demandando uma imersão na práxis.
Assim, a interdisciplinaridade é um processo que necessita ser experienciado (FAZENDA, 2001). Fazenda (1991)
ressalta ainda que, no contexto brasileiro, o trabalho interdisciplinar se ancora em cinco critérios: (i) o respeito, (ii) a
humildade, (iii) a espera, (iv) o desapego e (v) a coerência.
Associar disciplinas imaginando que tal ação resultaria
em um trabalho interdisciplinar é mero engano, na verdade essa dinâmica origina uma outra disciplina. Torna-se
mister ir além, numa perspectiva que busque produzir
“um discurso e uma representação práticos e particulares
dizendo respeito aos problemas concretos” (JAPIASSU, 1994,
p. 1). A interdisciplinaridade, sob essa perspectiva, envolve
o confronto e a interação de pontos de vista e discursos das
inúmeras disciplinas do currículo escolar.
Dessa forma, a prática interdisciplinar pressupõe a
interação das disciplinas que se fecundam mutuamente,
envolve desde a comunicação de ideias até a integração de conceitos, dados, metodologias e procedimentos
(JAPIASSU, 1994). Assim, “é imprescindível a complementação dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos
axiomas sobre os quais se fundam as diversas disciplinas”
(JAPIASSU, 1994, p. 2).

3. O PIBID/IFTO: SUBPROJETO
INTERDISCIPLINAR – CAMPUS PALMAS
Os documentos oficiais que regem o PIBID ressaltam
que a finalidade do programa é “o aperfeiçoamento e a
valorização da formação de professores para a educação
básica” (CAPES, 2016). Para tanto, são concedidas bolsas
aos estudantes de licenciatura que participam dos projetos desenvolvidos por Instituições de Ensino Superior
(IES) em parceria com escolas de educação básica da rede
pública. O propósito nuclear do programa é inserir os “estudantes no contexto das escolas públicas desde o início da
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sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades
didático-pedagógicas” (CAPES, 2016), que são orientadas
tanto por um docente da licenciatura na IES como por um
professor da área na escola pública parceira, ambos também percebendo bolsa. Os objetivos do programa estão:
Incentivar a formação de docentes em nível superior para
a educação básica; Contribuir para a valorização do magistério; Elevar a qualidade da formação inicial de professores
nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre
educação superior e educação básica; Inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas
docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem
a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; Incentivar escolas públicas de educação
básica, mobilizando seus professores como co-formadores
dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e, Contribuir
para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas
nos cursos de licenciatura. (CAPES, 2016)

Especificamente sobre o contexto deste trabalho, ele é
desenvolvido no estado do Tocantins, que está localizado na
Região Norte – compondo a Amazônia Legal – com 286.706
km2 de extensão territorial e 139 municípios. O projeto institucional PIBID/IFTO envolve cinco diferentes campi em
cinco municípios distintos, totalizando 10 subprojetos e
abrangendo nove licenciaturas, conforme mostra a Figura
1 – Estrutura do Projeto Institucional PIBID/IFTO. Dessa
forma, o projeto institucional colabora “de forma estratégica com a formação de professores e com a melhoria da
educação básica” no estado (IFTO, 2013) e caracteriza-se
por buscar a inovação na prática pedagógica, bem como a
construção de formas de aproximação entre licenciandos
e o ambiente escolar, favorecendo a criação de novas abordagens de ensino e aprendizagem.
Figura 1 – Estrutura do Projeto Institucional PIBID/IFTO
Campus Araguatins
Campus Gurupi

Subprojeto Biologia
Subprojeto Computação
Subprojeto Artes
Subprojeto Física

Projeto
Institucional
PIBID/IFTO

Campus Palmas

Subprojeto Letras
Subprojeto Matemática
Subprojeto Interdisciplinar

Campus Paraíso
Campus Porto Nacional

Subprojeto Matemática
Subprojeto Química
Subprojeto Computação

Neste contexto, o subprojeto interdisciplinar propõe
trabalhar simultaneamente com licenciandos em Física,
Letras e Matemática, pertencentes a áreas de conhecimento distintas (conforme preconiza a Resolução CNE/
CEB 2/2012). Busca-se evidenciar a correspondência entre
esses saberes, valendo-se das Tecnologias da Informação e

Comunicação (TIC) envolvendo situações problema e/ou
projetos no intuito de encontrar os componentes matemáticos, físicos e linguísticos existentes e sua correlação
(IFTO, 2013).
Esse subprojeto acontece em uma escola pública estadual situada no Plano Diretor Sul, região central de Palmas,
capital do estado do Tocantins. A escola atua majitoriamente com Ensino Médio, embora ainda atenda a algumas
turmas de Ensino Fundamental II no período vespertino.
Ela funciona em três períodos – matutino, vespertino e
noturno – com aproximadamente 900 matrículas registradas por ano, das quais cerca de dois terços experienciam a
vivência com o PIBID/IFTO e os pibidianos.
O subprojeto iniciou as atividades na escola parceira em
março de 2014. Devido às áreas abrangidas (Física, Letras
e Matemática), as atividades na escola são realizadas com
os alunos do Ensino Médio. Os bolsistas que compõem a
equipe são todos formados ou estão em formação incial
para atuar em uma das 3 áreas de conhecimento envolvidas, inclui 24 bolsistas de iniciação à docência (ID) –
licenciandos dos cursos de Física, Letras e Matemática;
2 coordenadores – docentes da IES nos cursos de licenciatura mencionados; e 3 supervisores – professores da
escola parceira, um em cada área do subprojeto. Entre as
atividades a serem desenvolvidas incluem-se: reuniões da
equipe, planejamento de atividades, elaboração de material
didático, execução das atividades na escola parceira, leitura
de artigos, participação em grupos de estudos, e outras.
A escola parceira se preocupa em promover a interdisciplinaridade, uma vez que se trata de uma exigência nos
documentos que regulamentam a Educação Básica no país,
além de ser uma tendência apontada pela academia para
a melhora do processo de ensino e aprendizagem. Para
esse fim, ela propõe a realização de dois projetos interdisciplinares temáticos por ano, um a cada semestre, os quais
culminam em eventos de encerramento que envolvem toda
a comunidade escolar.

4. NOSSA EXPERIÊNCIA: TRAJETÓRIA E
REFLEXÕES
Inicialmente fizemos leituras do Regulamento do
PIBID (vide CAPES, 2013) e dos documentos orientadores das ações da escola parceira – Regimento Escolar
(vide, TOCANTINS, 2012) e Projeto Político Pedagógico.
Simultaneamente, realizamos reuniões de orientação
com a equipe do subprojeto e da escola para uma inserção
harmoniosa dos pibidianos no cotidiano da escola parceira. Os bolsistas de ID se organizaram em grupos de até
três pessoas (uma de cada área do conhecimento, sempre
que possível) para atuarem em conjunto na elaboração de
propostas de atividades, construção material didático e
aplicação de metodologias na escola.
O primeiro passo foi observar o ambiente escolar e a sala
de aula. Entre as turmas nas quais os professores-supervisores ministravam aula, optamos por atuar nos primeiros
anos do ensino médio. Em conjunto com os supervisores,
coordenadores de área e bolsistas ID, elegemos o tema
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energia elétrica e as histórias em quadrinhos (HQ) como
recurso didático para desenvolver atividades interdisciplinares que envolvessem os estudantes e despertassem a
consciência cidadã sobre o consumo de energia.
No primeiro ano do subprojeto, os bolsistas ID fizeram
suas observações, participaram dos eventos da escola. Cada
grupo elaborou e aplicou uma oficina obedecendo ao tema
e recurso didático definido nas reuniões. Essa prática se
assemelha ao preconizado por Thiessen (2008), visto que
problematizou a questão do consumo de energia elétrica
e buscou sistematizar o conhecimento advindo das três
áreas abordadas no subprojeto que estivessem envolvidos
nessa problemática. Há que se observar que tanto a temática (energia elétrica), como o recurso didático (HQ) não
se esgotam apenas nas três áreas de conhecimento das
licenciaturas que o subprojeto engloba.
Entretanto, ao final do ano, embora tivéssemos percebido uma evolução na concepção de interdisciplinaridade
da equipe, ainda parecia nos faltar ferramentas mais efetivas para se trabalhar a interdisciplinarmente na escola
diante de um currículo compartimentalizado em disciplinas. Entre os inconvenientes percebidos, podemos citar,
por exemplo, (i) o conflito entre os conhecimentos exigidos
para desenvolver o tema/recurso e o conteúdo trabalhado
na série em que se desenvolveu o subprojeto; (ii) o reforço
da percepção da interdisciplinaridade como um evento
escolar e não uma prática cotidiana, entre outros.
Japiassu (1994) e Fazenda (2001) vinculam a interdisciplinaridade a uma atitude que envolve uma construção e uma
interação entre as disciplinas. Por essa razão, ao avaliar
nosso trabalho no final de 2014, mesmo reconhecendo a
evolução experienciada, decidimos adotar uma nova perspectiva para o segundo ano do subprojeto. Inquietava-nos
imaginar como implementar uma práxis interdisciplinar
numa escola com currículo disciplinarmente organizado,
e com uma equipe de professores especialistas em áreas
distintas e uma carga horária média de 40 horas semanais
em sala de aula.
Assim, no segundo ano, mantivemos os grupos bolsistas
ID, porém passamos a buscar no cotidiano escolar oportunidades de vivenciar a interdisciplinaridade paralelamente
aos projetos interdisciplinares ofertados regularmente pela
escola parceira. Dessa forma, os bolsistas ID, embasados
em suas observações e nas orientações dos professores-supervisores e dos coordenadores, averiguavam os conteúdos
que já faziam parte do planejamento de uma disciplina
envolvida no subprojeto e buscavam neles condições para
trabalhar questões que também faziam parte das outras
disciplinas de interesse. Esta nova forma de trabalhar
ampliou o PIBID para todas as séries do Ensino Médio e
possibilitou a integração das atividades da escola parceira
e do PIBID/IFTO.
Cada grupo de ID, nas oficinas que ofertava, procurava
uma prática que trazia para a sala de aula as diversas conexões entre os saberes. Nesse processo, os cinco critérios
que Fazenda (1991) afirma serem a sustentação da prática
interdisciplinar tomavam forma e sentido. Enveredar numa
expedição interdisciplinar exige: (i) respeito a si, aos outros
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e aos conhecimentos; (ii) humildade para reconhecer-se
aprendiz e perceber-se ensinante; (iii) espera paciente na
busca por compreender processos e cultivar mudanças
lentamente; (iv) desapego a verdades antes tão inquestionáveis, ao espaço individual e coletivo, ao conteúdo, ou
mesmo ao lugar prestigioso que consideramos nosso ou
de nossa disciplina; e (v) coerência nas ações, nas decisões,
nas observações e nas reflexões.
No segundo ano do subprojeto, embora nossas atividades se mostrassem mais integradas à rotina escolar, ainda
nos causava desassossego refletir sobre como a interdisciplinaridade poderia integrar harmoniosamente o ambiente
escolar e transformar-se numa prática recorrente que não
demandasse tanto tempo de preparação e nem eventos
específicos para que ela ocorra. Nesse período, destacamos
os seguintes resultados: (i) maior integração da equipe
PIBID com a equipe da escola parceira; (ii) a autonomia
dos bolsistas ID ampliou a abrangência do subprojeto e
diversificou as metodologias sugeridas e implementadas;
(iii) o alinhamento dos conteúdos escolares exigidos pelos
documentos oficiais e as propostas de atividade do PIBID
fomentaram a discussão e a participação de todos os envolvidos (equipe da escola e do subprojeto, e estudantes da
escola parceira).
Agora, no terceiro ano do subprojeto, continuamos integrando as atividades do PIBID àquelas desenvolvidas na
escola e mantemos os grupos multidisciplinares de bolsistas
ID. Transitar entre a teoria e a prática da interdisciplinaridade, refletir sobre as atividades que propomos a luz dos
textos teóricos, discutir nossas inquietações e compartilhar
nossos conhecimentos têm nos levado a arriscar mais na
busca por socorrer a nossa preocupação latente sobre como
transitar interdisciplinarmente na escola disciplinar.
Em 2016, terceiro ano do subprojeto, dois grupos
se uniram para produzir reportagens com os alunos de
uma turma de primeiro ano, envolvendo as disciplinas de
matemática e de português, visto que para tal feito se fazia
necessário levantar dados e tratá-los matematicamente
para que fossem adequadamente apresentados no texto
jornalístico. O desenvolver dessa atividade nos remeteu
a Japiassu (1994) que afirma haver necessidade de que as
disciplinas se interajam e se fecundem mutuamente, envolvendo a comunicação de ideias e a integração de conceitos/
dados/ procedimentos.
Todavia, ainda não nos percebemos tranquilos.
Reconhecemos um caminho trilhado nesses pouco mais
de dois anos do PIBID/IFTO – subprojeto Interdisciplinar e
identificamos os avanços que fizemos. Contudo, continuamos buscando formas de compreender a teoria e vivenciar
a prática da interdisciplinaridade na construção do saber,
uma vez que, a interdisciplinaridade é um processo que
precisa ser vivenciado, conforme afirma Fazenda (2001).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A interdisciplinaridade parece se apresentar como um
esforço empreendido no sentido superar a fragmentação do
conhecimento, que se materializa na compartimentalização
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do saber em disciplinas na escola regular. Observar o
conhecimento através do prisma da realidade vivida, dos
problemas que enfrentamos na vida moderna e de como
o conhecimento pode auxiliar na resolução deles parece
fomentar o fazer interdisciplinar.
O subprojeto Interdisciplinar – campus Palmas, do
PIBID/IFTO se lançou no intuito de buscar esse entendimento e, mais ainda, perceber como essa descompartimentalização pode se dar, de forma a apresentar possibilidades para efetivação do trabalho interdisciplinar na escola.
Ademais, ao trabalhar com formação inicial e continuada
de professores, é imprescindível atentar para as transformações globais na vida cotidiana e os apontamentos da
pesquisa acerca da educação.
Fazenda (2001) evidencia que a interdisciplinaridade
reivindica uma nova atitude frente ao conhecimento, o que
demanda mudança de posturas, de hábitos e de compreensão do processo de ensino e aprendizagem. O subprojeto
nos permitiu experienciar tanto as discussões teóricas
sobre o assunto, como a prática no ambiente escolar, suas
possibilidades e limitações.
Nossa experiência é um singelo empreendimento na
busca por tornar esse tema um pouco menos abstrato e
distante da realidade escolar no nosso país. Posto que, não
obstante ser um tema amplamente tratado nos documentos oficiais que regem a educação nacional, o fazer interdisciplinar ainda gera muita dúvida. Ao tentar atender às
demandas legais para educação vivenciamos momentos de
criação de superdisciplinas, como sugere Japiassu (1994).
Esperamos que este relato possa contribuir para as discussões acerca da prática interdisciplinar no seio da escola.
Por outro lado, temos ciência de que são necessários mais
esforços no sentido de experienciar a interdisciplinaridade
para que possamos avançar não apenas nos conceitos teóricos a respeito do tema, mas, principalmente, na práxis
e em como essa mudança de atitude pode contribuir para
a educação no Brasil. Dessa forma, juntamo-nos aos estudiosos brasileiros que se dedicam a esse tema (JAPIASSU,
1994; FAZENDA, 1979, 2001) para afirmar que é imperioso
complementar métodos de trabalho para passar do disciplinar ao interdisciplinar, posto que é necessário viabilizar
o trabalho interdisciplinar na escola.
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RESUMO – O presente artigo é resultado de uma reflexão sobre o trabalho docente vigorado durante o estágio
Curricular Supervisionado em educação infantil, que teve como principal objetivo pesquisar, analisar e aplicar
os resultados das investigações na realidade educacional, com ancoragem nas práticas de observação, monitoria e vivência da docência; assim como desenvolver relações sociais, interativas, afetivas e interpessoais, que
estimulassem o desenvolvimento sócio- afetivo das crianças em idade escolar. Para tanto estas reflexões tem
aporte sobre a teoria histórico- cultural, e faz-se uso de dados coletados e simultaneamente teorizados sobre
os aspectos relevantes do período de realização do trabalho de docência; faz-se referência a prática pedagógica
humanizadora e ao desenvolvimento humano que concretiza-se na educação infantil pelo aporte teórico de
Vygotsky e colaboradores, pautando-se nitidamente sob a teoria Walloniana de desenvolvimento afetivo, que
compreende o papel estruturante das emoções na construção social e humana da criança. O que nos levou
a refletir sob a possibilidade concreta de uma educação possível, estruturada pelos víeis sócios- afetivos de
mediação do conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento afetivo; educação infantil; teoria histórico-cultural; práxis pedagógica.
RESUMEN – El presente artículo es resultado de una reflexión sobre el trabajo docente realizado durante la Práctica
Curricular Supervisada en educación infantil. Que tuvo como principal objetivo indagar, analizar y aplicar los resultados de investigaciones en la realidad educacional, ancorada en las prácticas de observación, monitoria y vivencia de la
docencia; así como desarrollar relaciones sociales, interactivas, afectivas e interpersonales, que estimulasen el desarrollo
socio-afectivo de los niños en edad escolar. Estas reflexiones poseen el aporte de la teoría histórico- cultural, y se basa en
datos colectados y simultáneamente teorizados sobre los aspectos relevantes en el período que fue realizado el trabajo de la
docencia. El mismo hace referencia a la práctica pedagógica humanizada y a lo desarrollo humano que se concretiza en la
educación infantil por el aporte teórico del Vygotsky y colaboradores, apoyándose en la teoría Walloniana del desarrollo
afectivo, que comprende la estructuración de las emociones en la construcción social y humana de los niños. Esto nos llevó a
reflexionar sobre la posibilidad concreta de una educación posible, estructurada por los direccionamientos socios- afectivos
de la mediación y del conocimiento.
PALABRAS CLAVE: desarrollo afectivo; educación infantil; histórico-teoría cultural; praxis pedagógica.
1 Acadêmica de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Bolsista CNPq/ PIBIC, no projeto: A Produção Imaginária na Escola e a
Formação de Pessoas Criadoras, membra do grupo de pesquisa: Educação, Formação Docente e Processos de Pesquisa - ancorados na linha de pesquisa- Formação
Docente e Processos educativos da Universidade Federal Da Fronteira Sul – UFFS/ Chapecó/SC.

1. INTRODUÇÃO
Nenhuma forma de desenvolvimento é tão forte quanto
aquela ligada a uma emoção. Por isso, se quisermos suscitar
no aluno as formas de comportamento de que necessitamos
teremos sempre de nos preocupar com que essas reações
deixem um vestígio emocional nesse aluno (Vygotsky 2001,
p. 143).

A partir do estudo teórico sobre os ensaios de Henri
Wallon (2012) em que constatamos que a afetividade ocupa
lugar central tanto no processo de formação humana da

pessoa concreta quanto no processo de ensino e aprendizagem da criança, compreendemos que o fortalecimento dos
vínculos entre criança - criança e criança - adulto (professores), contribui efetivamente para o desenvolvimento psico intelectual e social da criança em idade escolar. Deste modo,
compreendemos que pensar a educação infantil requer
planejar, criar e proporcionar às crianças, atividades que
destacam este processo e que simultaneamente envolvem
ação- reflexão emocional, social e intelectual delas e do
professor neste contexto.
Compreendemos, também, que pensar a educação por
este suporte é um processo complexo de reabilitação das
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instituições de ensino, das práticas pedagógicas e da própria pedagogia humanista, pois, conforme a observação
da turma em que realizamos o estágio curricular supervisionado em educação infantil, constatou-se que este
processo de aprendizagem está desvinculado do processo
pedagógico humanizador, uma vez que as crianças brigavam muito, observaram-se tapas, empurrões, desrespeito.
Para mediar esse comportamento, não havia um processo
de mediação afetiva da professora regente entre os alunos.
Constatou-se ainda que algumas crianças apresentavam
casos mais graves de agressividade e rebeldia, também
que ao serem contestadas (oprimidas) por seus atos, os
praticavam cada vez pior.
“O conjunto afetivo oferece as funções responsáveis pela
emoção, pelos sentimentos e pela paixão. A afetividade refere-se á capacidade do ser humano ser afetado (alterado) pelo
mundo interno e externo, por sensações ligadas a totalidades
agradáveis e desagradáveis” (ALMEIDA, 2010, p. 26) (grifos
nossos)

De acordo com Galvão (2010), a teoria Walloniana
apresenta três campos funcionais: afetivo, motor e cognitivo, que funcionam de forma integrada; a pessoa é o
todo que integram esses campos, sendo ela própria, um
campo funcional, sendo, portanto, a unidade do ser. Como
explicam Ferreira & Régnier (2010), o desenvolvimento
da pessoa como um ser complexo não ocorre de maneira
linear e contínua, mas apresenta movimentos que implicam integração, conflitos e alternância na predominância
dos conjuntos funcionais. A compreensão do campo de
desenvolvimento e da aprendizagem central do “eu” na
educação infantil deve ser correlacionado a práxis pedagógica que une ciência e desenvolvimento sócio- histórico,
considerando a criança como um sujeito histórico, fruto das
relações sociais, interativas e interpessoais e tendo como
objetivo central o desenvolvimento integral da criança.
Como enfatiza Vygotsky (2001) “[...] se quisermos
suscitar no aluno as formas de comportamento de que
necessitamos teremos sempre de nos preocupar com que
essas reações deixem um vestígio emocional nesse aluno”.
Evidencia-se a falta de controle emocional dos professores
de educação infantil, nas diferentes situações encontradas
no contexto educacional; a falta de controle emocional derivada das sobrecargas históricas de horas-aulas excessivas
e de problemas institucionais mais graves resulta muitas
vezes nas agressões linguísticas e psicológicas sobre as
crianças da educação infantil. Por isso, compreender todo
processo histórico da educação, da criança e do próprio
desenvolvimento histórico das creches e pré-escolas brasileiras torna-se essencial para compreender a complexidade
do processo de formação do “eu” da criança. Como enfatiza
Kostink (2005, p. 44),
[...] conduzir o desenvolvimento através da educação significa organizar esta interação, dirigir a atividade da criança
para o conhecimento da realidade e para o domínio – por
meio da palavra – do saber e da cultura da humanidade,
desenvolver concepções sociais, convicções e normas de
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comportamento moral. O problema mais importante a este
respeito é o da relação reciproca entre aprendizagem, educação e desenvolvimento psicointelectual. (Grifos nossos)

Desenvolver este conhecimento, justificando-o sob o
aporte histórico-cultural, significa, em sua magnitude,
conceber a criança como sujeito histórico e cultural, fruto
das complexas relações estabelecidas nos primórdios do
desenvolto social da escola, da família, da nacionalidade
e principalmente das relações pré-estabelecidas entre as
classes sociais, politicas, econômicas e culturais. Já no início da vida, de acordo com Galvão (2010), a criança possui
emoções que são dependentes destas representações. Estas
emoções iniciais são o recurso expressivo das necessidades
por excelência, diferente dos sentimentos e paixões que
dependem de representações mais simbólicas e pessoais
derivadas dos conjuntos emotivos próprios da criança ( da
microgenese). Para Galvão, a ideia essencial sobre a emoção
na perspectiva de Wallon poderia ser resumida na frase “a
emoção se nutre do efeito que causa no outro” (GALVÃO,
2010, p. 77). Deste modo podemos tecer a ideologia da reciprocidade citada acima, se sou recíproco com meus pares
recebo o que compartilho; se não o sou, não o recebo. Ou
seja, seguindo esta finalidade, o perfil do professor determina quem ele é e quem possivelmente serão seus alunos.
Sob essa perspectiva, Wallon (2008) destaca três etapas
de construção da pessoa: I) etapa da diferenciação entre eu
e o outro ou confucionismo - na qual as primeiras emoções
fazem a comunicação das necessidades orgânicas; II) diferenciação gradativa entre eu e o outro com o despontar da
pessoa – inicialmente mais para se opor ao mundo na fase
de oposição, para depois afirmar seu eu na fase do personalismo; III) fase categorial – chegando à idade escolar,
na qual já, de posse de instrumentos cognitivos tais como
a representação e o pensamento racional, utiliza-os para
coordenar as emoções e para construir conhecimentos.
Vemos então que, para Wallon, as emoções podem
inicialmente criar operações cognitivas que permitirão a
construção do conhecimento, porém cabe ressaltar que,
como enfatizado anteriormente, os processos cognitivos
emocionais da criança são alguns dos pilares de formação
do desenvolvimento humano pessoal e interpessoal do processo de construção do “eu” do sujeito. Quando desestruturamos o emocional, agredindo o meio de interação afetivo
que a criança estabelece nas relações sociais, interpessoais
com as pessoas, estamos desestruturando a construção
humana e sensível da criança, provocando conflitos desnecessários, que, por muitas vezes, levam a um ato educativo
opressor. Na maioria dos casos onde a criança não tem
vez e voz, ela não participa ativamente na construção do
conhecimento, não é tratada com reciprocidade e alteridade, não é instigada a pensar e não é tratada como um
sujeito histórico, humano e em fase de desenvolvimento;
a educação torna-se instrumento de desigualdade social,
emocional e principalmente intelectual.
Sob este enfoque teórico, idealizamos uma educação
possível, pelos víeis da alteridade, da afetividade e da conduta educativa emancipatória; destacamos que, na prática, a dimensão educativa que caracteriza a experiência
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educativa desassocia-se destes fatores que socializam a
criança com o mundo cultural e social, desvinculam-se dos
elos socioafetivo e transformam-se em os atos educativo
operacionais. Sob um sistema de alienação e submissão,
transforma cautelosamente a educação emancipatória
e social de direito da criança, em uma educação para o
silêncio e para obediência, pautada nas correntes do tradicionalismo que vigora até hoje em muitos “professores”
de educação infantil.
O que constatamos nos períodos de observação e regência, em que o estágio curricular supervisionado em educação infantil nos proporcionou, é que, na prática, a dimensão
educativa ainda tem receio de olhar a educação infantil e
suas crianças como fruto da história, das relações sócioafetivas, interativas e interpessoais, ou ainda, como sujeitos
que vivem, momentos em que predominam os sonhos, a
fantasia, a afetividade, a brincadeira, as manifestações de
caráter subjetivo e o desenvolvimento de funções superiores de pensamento. E que de alguma forma deixou-se de
acreditar que é o processo de construção dos sujeitos no
mundo que se pode chamar de educação.
Deste modo, os fatores primordiais que nos levaram
a pensar e a refletir sob a práxis pedagógica do professor
de educação infantil, pelo viés sócio- afetivo, e o papel da
criança neste contexto, se dão parcialmente pelos seguintes
fatos: I) as crianças não brincavam, não cantavam, não
corriam, não “trabalhavam”1. II) não desenvolviam atividades lúdicas de criação e recriação do ato de brincar. III)
não tinham espaços adequados para experimentação de
momentos, que possibilitassem interesse pessoal e coletivo
as mesmas. “Estavam ocupadas olhando TV”. Em todos
os dez dias de nosso estágio, estes fatos caracterizavam a
autenticidade rigorosa das falas, dos gestos, das expressões
corporais e faciais com que os professores da educação
básica ministravam a aula, ainda sob essas condutas destacamos falas problemáticas que nos levaram a pensar como
seria esta práxis da afetividade e como ela se desenvolve
na educação Infantil. Falas como – “Vocês são ninguém, ninguém e ninguém, vocês são uns ninguém”, “pernas pra frente,
bumbum na cadeira, cabeça baixa, sem risos ou gargalhadas
eu quero silêncio agora”, “eu já falei, quero silêncio agora, não
liguem meninas, este ai é um peste, nem os pais o aguentam”, “é
um demônio, são uns demoniozinhos, trazem os problemas de
casa e ficam incomodando aqui”.
E foi a partir destas observações que construímos as
atividades vinculadas ao estágio de educação infantil, em
que construímos espaços de socialização e vivências, estruturamos um planejamento no qual a criança tinha vez e
voz; a aula desenvolvia-se como acontecimento; brincar,
dançar, resolver os problemas sociais e afetivos da criança
eram ações desenvolvidas em quase todas as atividades
destes dez dias de docência. Sob este prisma, o presente
artigo, estrutura-se em dois tópicos centrais; inicialmente
1 O trabalho da criança, e denominado aqui, polo viés da teoria
histórico- cultural, descrito por Leontiev (2010) como atividade vital
de desenvolvimento cognoscitivo de aprendizagem, e como atividade
criativa de desenvolvendo intelectual e humano da criança segundo
( Vygotsky, 2001).

demostra-se como a teoria histórico-cultural contribui para
compreensão teórica do desenvolvimento afetivo ligado à
educação. Posteriormente demonstra-se como podemos
construir a práxis pedagógica compreendendo que cada
criança é um ser humano histórico, que tem suas fases
de desenvolvimento, e que a compreensão destas fases
influencia muito no desenvolvimento intelectual e emotivo
da criança em relação às experiências sociais e escolares.

2. OS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO:
OS PILARES QUE CONSTITUEM Á PRÁXIS
DA AFETIVIDADE
“Toda experiência de aprendizagem se inicia com uma
experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o
aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do
afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e
carinhos. Afeto, do latim “affetare”, quer dizer “ir atrás”. É
o movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o
Eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto
sonhado” (Rubens Alves).

O conhecimento sobre a organização dos estágios
amplia as possibilidades pedagógicas em sala de aula, pois
um domínio maior sobre as fases do desenvolvimento fornece esclarecimento sobre o funcionamento psicológico da
criança. A identificação das características de cada estágio,
por parte do professor, poderá proporcionar um melhor
planejamento das condições de ensino e a elaboração de
atividades que promovam um entrosamento mais produtivo entre os conteúdos da escola e as necessidades da pessoa em desenvolvimento, tornando a aprendizagem mais
prazerosa e com significado individual para cada sujeito.
Wallon (2008) construiu uma sequência de estágios
para buscar explicar, como o indivíduo se relaciona com
o ambiente e com os outros seres humanos, onde destaca
os estágios denominados – impulsivo- emocionais; sensório-motor, projetivo; categorial; puberdade- adolescência; e adulto.
Os referidos estágios obedecem a uma sequência temporal que, segundo Ferreira & Régnier (2010), representa a
lógica de construção do psiquismo humano, sendo que
estes não implicam apenas no acréscimo de atividades
mais coordenadas e mais complexas; mas, sim, em uma
reorganização qualitativa que abrange a maneira como
os conjuntos funcionais são articulados. Wallon (2008)
ainda destaca o princípio da alternância funcional, a partir
da qual suscita que as dimensões afetivas e da inteligência
se revezam ao longo dos referidos estágios.
Podemos exemplificar, neste caso, a atividade “quem
é?” planejada pela necessidade de construir um conceito
de corporeidade e de gênero, e também com a necessidade
de se estabelecer laços afetivos com os alunos e entre os
seus pares, pensando que as crianças em observação tem
idade entre 3 a 4 anos - estágio categorial. Já de posse de
instrumentos cognitivos tais como a representação e o
pensamento racional, elas utilizam-nos para coordenar
as emoções e para construir conhecimentos. Planejamos
esta atividade de participação ativa e que simultaneamente
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articula a interação entre os meios para desenvolver este
processo. A atividade baseia-se em vendar os olhos de um
colega, outro colega deve aproximar-se e o outro deve descobrir quem esta tocando, mediatizados pela professora os
demais colegas devem dar pistas cor dos olhos, do cabelo,
etc., enquanto o amigo passa a mão no rosto nos braços e
nos cabelos.
Outras atividades vinculadas a este fim foram traduzidas, como a “dança da cadeira coletiva”, na qual as crianças seguiam os passos da brincadeira tradicional, a única
diferença era que ninguém saia da brincadeira, quando a
musica parava e o numero de cadeiras diminuía as crianças
eram propostas a sentar no colo da outra. Inicialmente,
houve resistência, justamente pela falta de interatividade
da turma; mas, com o passar do tempo, foram se soltando,
criando os primeiros laços e finalizando a brincadeira com
um grande abraço coletivo. Ainda destacamos a brincadeira “amigo, amigo meu”, que consistiu em desenhar o
amigo no papel pardo, caracterizá-lo com tinta e materiais
alternativos. Uma criança deitava a outra no papel e lhe
fazia o contorno com canetinhas. Depois se ajudavam a
desenhar suas características físicas e emocionais. Assim,
simultaneamente, depois os desenhos foram recortados e
utilizados em atividades de matemática - tamanho, altura,
peso e em atividades arte-representação teatral. Como
afirma Gulassa
“O grupo solicita que a criança continuamente se perceba e
compare suas semelhanças e suas diferenças com os outros.
Essa experiência a leva a tomar consciência de si como pessoa, a saber, distinguiu e classificar a si própria em relação
aos outros” (GULASSA, 2004, p. 102).

O resultado foi um processo de interação das crianças
ainda maior, com o decorrer da semana e as brincadeiras
similares que ocorreram, entre elas diminuíram-se os índices de conflitos e desrespeito. Elas passaram a criar um
novo ambiente, de compartilhamento de experiências e
afeto, amizade mútua etc.
Deste modo constatamos que o conhecimento dos estágios fornece subsídios ao educador para um entendimento
sobre as interações mútuas/recíprocas entre afetividade
e inteligência, assim como constatamos que, como enfatiza Wallon (2007), os interesses da criança nesta idade
estão correlacionados as relações sociais e interpessoais
da criança com o eu e o mundo sócio afetivo, o qual é corresponsável pelo desenvolvimento humano e intelectual
delas. E que estes fatores se devem, principalmente, pelo
contato com as pessoas ao seu redor, as quais são importantes parceiras nos processos de autoafirmação deste “eu”
(estágio do personalismo). Ainda segundo Wallon“[...], a
consciência de si a partir do outro, por meio das ações de
oposição, sedução e imitação, é importante para construção
do eu psíquico” (p, 63). Isso ressalta a importância da práxis
pedagógica estar intimamente ligada ao conhecimento
do desenvolvimento dos estágios de desenvolvimento da
criança.
Justificam-se, assim, a partir do entendimento deste
estágio de desenvolvimento da criança, as crises de
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oposições aos adultos. Buscando a independência progressiva do “eu”, a criança quer fazer prevalecer suas vontades
e, por isso, é, muitas vezes “desobediente”, fazendo ao contrário do que os adultos impõem ou solicitam. Wallon ainda
atribui valores de formação do “eu” psíquico ao processo de
imitação – colocar-se no outro e colocar o outro em si, ou
seja, exercitar a alteridade, o que teria como consequência
atitudes ou gestos que dão origem aos sentimentos, ou seja,
dar início ao processo de participação afetiva na relação
educação- conhecimento- infância.
O que simultaneamente consistiu no desenvolvimento
de todas as atividades correlacionadas à práxis pedagógica sob o estágio supervisionado em Educação Infantil,
ainda destacamos que a compreensão deste processo nos
levou a construir um planejamento flexível e grupal, pois
compreendemos que é, em grupo, que a criança lida com
momentos de conflito e de cooperação, ela aprende com
as outras crianças a partilhar, a resolver mais rapidamente
um desafio, a conquistar seus espaços no grupo e passa a
reconhecer a importância do trabalho em equipe. Aqui
fica clara a relevância de o professor conhecer as etapas
pelas quais uma criança atravessa, pois à sua frente não
há somente um aluno, mas uma pessoa construindo-se
e estruturando seus pensamentos, sua afetividade, sua
identidade e sua autonomia.

3. A PRÁXIS DA AFETIVIDADE: PELO
SUPORTE DA ATIVIDADE VITAL DA
CRIANÇA
Freire (1996) enfatiza que quando compreendermos que
ensinar é possibilitar a produção de condições em que
aprender criticamente é possível, e, ainda, que estas condições implicam ou exigem a presença de educadores e educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente
curiosos, humildes e persistentes, conseguimos ver também as possibilidades humanas de criação e transformação
social dos sujeitos; reconhecemos o caráter intelectual dos
conhecimentos prévios da criança, e que, à medida que a
educação envolve sempre seres ativos e em condições de
constituir outras formas e processos de agir, sentir, pensar
e representar, passamos a educar os pequenos pensando
em suas necessidades primordiais de desenvolvimento
humano, pessoal e interpessoal.
E é a partir desta visão que conceituamos a prática
pedagógica como uma a dimensão da educação que une
teoria e prática, cuja finalidade é historicamente determinada e abrange práticas formativas, durante as quais
ocorrem processos de socialização, mediação, divulgação
e apropriação de conhecimentos historicamente produzidos pelos diferentes grupos humanos e classes sociais
nas mais variadas formas de interação que se estabelecem
entre os homens e destes com o mundo social, material e
cultural. Uma vez considerados estes aspectos, a intervenção, a partir da pratica educativa estabelecida pelo professor, deverá ser significativa possibilitando apropriação do
conhecimentos e saberes pertinente a esta etapa da vida e
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do desenvolvimento da criança, considerando sua atividade
principal como suporte para este desenvolvimento.
Nesse processo, o professor é determinado e determina
as relações que estabelece e projeta no seu “trabalho”. Deste
modo, determinamos que a prática pedagógica na educação
infantil deve levar em consideração os diferentes níveis
de desenvolvimento da criança, os quais Vygotsky (1984)
determina como “Zona de desenvolvimento proximal”,
conceito em que o autor destaca os níveis de desenvolvimento
real – que diz respeito os conhecimentos pré- estabelecidos
pela criança (a autonomia da criança se constitui aqui); a
zona de desenvolvimento potencial - que diz respeito às habilitadas da criança mediada por um adulto; a distância entre
estes é denominada pelo autor como campo de mediação
das funções ainda não amadurecidas pela criança, e que
ainda estão presentes em estado embrionário (VYGOTSKY,
1984, p. 97). A prática pedagógica que leva em consideração
estes dois critérios – históricos e de desenvolvimento –
assume-se como um instrumento pedagógico que desenvolve a autonomia e a participação dos sujeitos através das
interações interpessoais, sociais, interativas e afetivas e
as relações com o meio e os signos de aprendizagem - aos
quais englobam-se as múltiplas linguagens, a imaginação,
a curiosidade e a alteridade.
É possível afirmar, partindo dessas premissas, que a
atividade educacional do professor de Educação Infantil
precisa ser compreendida a partir da relação teórico-prática, assumida como uma relação recíproca, em que a prática é referência vital para a organização do pensamento
teórico de todo professor; mas que, ao mesmo tempo, não
pode ocorrer isoladamente desse processo de análise e síntese proporcionado pelo ato cognoscitivo. Ao construirmos nossas práxis docente, assumimos uma metodologia
de trabalho de análise e compreensão destes processos.
Destacamos que a análise dos dados coletados no estágio
e que dão suporte a este artigo foram documentados em
diário de campo, algumas atividades foram gravadas e
depois transcritas neste diário, e ainda que este material
deu suporte ao relatório final de estágio, institucionalizado
pela UFFS. Portanto, destacamos que, dessa ótica, a práxis
pode primar especificidades e singularidades da criança
e do conhecimento, de modo que as vivências infantis se
constituam como parte da construção do caráter humanizador das experiências, além de favorecer a constituição
de novos conhecimentos, valores éticos e estéticos e da
própria práxis docente.
Desde modo, destacamos as palavras de Barbosa (2008)
que propõe a “construção de um campo dialógico e democrático, no qual a criança ganha vez e voz, mas que não
fala sozinha, já que o adulto, parceiro e sensível às suas
necessidades, estão com ela em diferentes momentos.
Reconhece-se a criança como sujeita de direitos e ativos
na construção de conhecimentos” (p. 33). Nesta perspectiva, Ostetto (2011) destaca que, para consolidarmos esta
prática pedagógica, devemos organizar o planejamento
visando a abranger os processos de cuidado e de educação, expressos em temáticas e atividades, de tal forma que
elas abranjam movimentos, tempos e espaços adequados e

compartilhados, podendo-se constituir possibilidades de
aprendizagens significativas e novos níveis de domínio
dos processos físicos, afetivos e psíquicos pela criança,
preparando-a para assumir uma postura autoconfiante,
autônoma, ética e crítica.
Outro ponto a ser discutido quanto às práticas pedagógicas refere-se ao lúdico, sendo este um dos principais
métodos pelos quais as crianças se desenvolvem. É no
brincar que a criança inventa, experimenta e desenvolve
suas habilidades, o que se justifica pelo fato de que, como
explica Vygotsky (1998), a criação de situações imaginárias na brincadeira surge da tensão entre o indivíduo e a
sociedade. A brincadeira libera a criança das amarras da
realidade imediata, dando-lhe oportunidade para controlar
uma situação existente, assim podemos determinar que
a brincadeira constrói, por si só, a autonomia da criança
desde suas primeiras experimentações nos grupos participantes do seu contexto, pois é através da brincadeira que
a criança poderá resolver seus primeiros atritos, inserir-se
no meio social e partilhar experiências com outros sujeitos.
Como destaca Gomes (2004), é por meio das atividades
lúdicas que as crianças formam novos conceitos, selecionam novas ideias, e é através da troca destas novas ideias
que elas vão se envolvendo umas com as outras (p. 146).
Portanto é preciso oportunizar diferentes espaços para
que as crianças possam construir novas aprendizagens
através do brincar, e que possam assim criar situações de
representações simbólicas entre o mundo real e o mundo a
ser construído por elas mesmas com bases nas suas expectativas e anseios.
Consideram-se os seguintes aspectos e atividades na
prática pedagógica que caracterizam a práxis educativa
que viemos destacando a fim de primar por experiências
concretas, expressões e relações multifacetadas: as múltiplas linguagens, a corporeidade e o movimento, atividades artísticas que envolvam várias áreas de conhecimento
(matemática, ciência naturais e sociais, a imaginação e
criação). Desta forma Craidy & Kaercher destacam que
[…] o desenvolvimento da sensibilidade, o fato de reagir de
certa maneira frente aos outros e ás experiências vividas, o
gosto por determinadas manifestações culturais em vez de
outras […] não são resultados que devem ser desprezados,
quando pensamos no tempo e nas experiências que a criança
vive ao longo da educação infantil. Também é preciso destacar que a criança neste período se torna cada vez mais capaz
do domínio das operações com o próprio corpo, um sujeito
que faz coisas, que desenvolve habilidades, destrezas, que
se expressa de variadas formas, que se manifesta como um
ser ativo e criativo (Craidy & Kaercher 2001 p. 20).

Todas as ações, formas de expressão, de manifestações
do gosto, da sensibilidade infantil são marcadas pelo que é
vivido e aprendido nas creches e pré-escolas, também fora
delas, porque são estas vivências e experiências marcadas
e assentadas pelo chão da escola que fazem com que as
crianças aprimorem seus conhecimentos, seus ideais e,
é claro, seus sonhos, sua fantasia e sua imaginação. Tudo
isso constitui o conhecimento escolar, na educação infantil,
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tudo isso faz ou deveria fazer parte das experiências curriculares da criança em idade escolar. Concordamos, então,
que a interdisciplinaridade também deve fazer parte deste
processo de ensino, pois é através dela que podemos notar
como as teorias se concretizam na prática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por fim, destacamos que as instituições de educação infantil olhadas sob a perspectiva materialista-dialética são um
espaço primordial de desenvolvimento e a aprendizagem
das crianças, e ainda que, estas, constituem-se instituições de ensino e aprendizagem, que garantem o direito à
infância e a melhores condições de vida coletiva da criança,
tendo como princípio fundamental seu desenvolvimento
psíquico- intelectual, afetivo e principalmente humano.
Constituem, em seu macrossocial, relações recíprocas da
práxis docente interligada a construção do trabalho como
instrumento de desenvolvimento do gênero humano, como
instrumento de apropriação cultural dos homens, em que
a criança é realmente o foco da atenção de adultos que
buscam conhecer e atender suas necessidades, respeitando
suas formas de aprender, suas habilidades e especificidades, desenvolvendo novos interesses e novas necessidades
sociais e interpessoais.
Por isso, destacamos a necessidade de se pensar num
espaço em que as crianças sejam, em suas especificidades, reconhecidas como sujeitos ativos que participam e
intervêm no que acontece ao seu redor, pois suas ações são
formas de recriação e reelaboração do mundo, sendo elas
respeitadas e compreendidas como produto e produtoras
da história e da cultura em que estão inseridas.
Deste modo destacamos que estimular a autonomia,
possibilitar as relações entre os sujeitos, proporcionar experiências sócio afetivas e direcionar as atividades infantis
nas instituições de educação, sem controlar rigidamente
as crianças em atividades, é dar vez e vez, é possibilitar o
desenvolvimento humano pela afetividade, pelo diálogo e,
sobretudo, pelos princípios de alteridade, emancipando a
criança sob ele mesma e sob as possíveis interações delas
com o mundo cultural, social, e afetivo no qual elas se
encontram em constante processo de transformação.
Concluímos, ainda, que, quando o professor de educação
infantil passa a reconhecer a “criança” como um ser ativo
e social, mais facilmente consegue apreender as maneiras
pelas quais a criança se relaciona e se apropria dos espaços
em que ocorrem as brincadeiras e a especificidade de suas
relações com os objetos, com as outras crianças, com o próprio professor, passando a conhecer o processo educativo
como processo de construção do “trabalho” docente, em
que o trabalho constitui-se como mecanismo da práxis
humanizadora e dialógica da criança e do professor e destes
com o mundo.
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Perfil de los estudiantes de EJA en lo CED 02 en Taguatinga DF: el juvenilisation en debate
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RESUMO – O presente artigo tem como objetivo analisar o perfil dos alunos da Educação de Jovens e Adultos
no CED 02 de Taguatinga/DF. Para tanto, foi realizado um levantamento de campo que se caracteriza pela
interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Para obtenção dos dados, em um
primeiro momento, foi elaborado e aplicado um questionário semiestruturado para alunos dos 1º, 2º e 3º segmentos da EJA no CED 02 de Taguatinga. Num segundo momento, foi realizada entrevista semiestruturada com
o diretor da referida escola. Também foi realizada pesquisa documental no portal da Secretaria de Educação
do Distrito Federal, a fim de captar dados referentes à organização da EJA no DF e o número de matrículas
e turmas da escola pesquisada. Assim, a pesquisa reforçou o perfil do aluno da EJA como heterogêneo, com
várias experiências e culturas. Nesse mesmo perfil, evidenciou-se o fenômeno da juvenilização da EJA.
PALAVRAS-CHAVE: educação de jovens e adultos; perfil; juvenilização.
RESUMEN – Este trabajo tiene como objetivo analizar el perfil de los estudiantes jóvenes y adultos de lo CED 02 Taguatinga
/DF. Para esto, se realizó un estudio de campo que se caracteriza por interrogatorio directo de las personas cuyo comportamiento usted quiere saber. Para obtener los datos, en un primer momento, un cuestionario semiestructurado fue desarrollado
e implementado para alumnos de 1º, 2º y 3º segmentos de la EJA en CED 02 Taguatinga. En segundo momento, se llevó a
cabo entrevista semiestructurada con el director de esa escuela. También se llevó a cabo la investigación documental en el
sitio web del Departamento de Educación del Distrito Federal, con el fin de capturar los datos sobre la organización de la
educación de adultos en el Distrito Federal y de la matrícula y las clases de la escuela encuestados. Por lo tanto, la investigación se ha fortalecido el perfil del estudiante EJA tan heterogéneo, con diferentes experiencias y culturas. En ese mismo
perfil, la evidencia del fenómeno de juvenilización de la EJA.
PALABRAS CLAVE: jóvenes y adultos; perfil; juvenilización.

1. INTRODUÇÃO
A Educação para Jovens e Adultos – EJA, de acordo com
o que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (9394/96), é uma modalidade da educação básica
destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso
ou não concluíram os estudos no ensino fundamental e
no ensino médio, na idade regular. A idade mínima para
ingresso na EJA é de 15 anos para o ensino fundamental e
18 anos para o ensino médio.
Assegurando a concretização do direito prescrito constitucionalmente de escolarização básica para todos independente de faixa etária, a EJA foi contemplada como direito
primário na constituição Federal de 1988 e na declaração de
Hamburgo em 1997, e passa a ser obrigatória e a não oferta
acarreta crime de responsabilidade conforme disposto no
Artigo 208 inciso I, §§ 1ª e 2º.
Alguns autores apontam que o perfil desse aluno tem se
modificado ao longo dos anos, trazendo para a EJA, sobretudo no Ensino Fundamental, adolescentes com idade entre
15 e 17 anos. Esse fenômeno, denominado de juvenilização,
se dá pelo fato de que, muitos desses alunos, ingressam

na EJA após histórico de insucesso escolar, não permanecendo no ensino regular. A própria LDB traz a prerrogativa
legal de que esses adolescentes tenham acesso à EJA mais
cedo e como possibilidade de término da escolarização de
forma mais rápida. Nessa situação, muitos alunos também
se encontram na condição de correção do fator distorção
idade-série, fator este que as reformas educacionais movem
esforço para a sua redução. O valor da distorção é calculado
em anos e representa a defasagem entre a idade do aluno e
a idade recomendada para a série que ele está cursando. O
aluno é considerado em situação de distorção ou defasagem
idade-série quando a diferença entre a idade do aluno e a
idade prevista para a série é de dois anos ou mais.
A publicação Síntese de Indicadores Sociais, de 2012, do
IBGE revelou que, no caso do ensino fundamental público,
mais da metade (58,6%) das matrículas indicava distorção
idade-série. Esse problema é um dos fatores que explicam
o grande crescimento das matrículas no ensino médio na
modalidade educação de jovens e adultos. Pelos dados do
Censo da Educação Básica, entre 2002 e 2012 o aumento
das matrículas no ensino médio regular foi de apenas 1%.
Em contraposição, no ensino médio na modalidade EJA,
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elas cresceram 18% nesse período. Nesse senyiddo, esse
artigo tem como objetivo analisar o perfil dos alunos da EJA
no CED 02 de Taguatinga/DF.

2. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:
VELHOS OU NOVOS DESAFIOS?
Andriola (2014), ao estabelecer uma avaliação diagnóstica da EJA no Brasil, identificou as seguintes tendências
referentes às ações de Educação de Jovens e Adultos (EJA)
executadas, até então, no Brasil: i. direcionaram-se, substantivamente, para segmentos sociais de menor renda
salarial; ii. fixaram-se nos sujeitos de faixas etárias com
maior dificuldade de inclusão no mercado de trabalho;
iii. focaram-se nos sujeitos das três regiões geopolíticas
brasileiras de maiores assimetrias e injustiças sociais; iv.
alcançaram estratos educacionais específicos (alfabetização, 1º, 2º ou 3º segmentos de EJA); v. revelaram crescentes
taxas de conclusão dos alunos; vi. revelaram crescentes
taxas de certificação dos alunos; vii. proporcionaram o
retorno às atividades de formação educacional; e, vii. mantiveram significativa parcela populacional sob formação
continuada. Diante disso, concluiu que as ações de formação educacional na modalidade de EJA têm acentuada
relevância social e educacional, devendo ser incentivadas
pesquisas que tratem do perfil de entrada dos alunos e dos
educadores e as expectativas de ambos com a formação em
EJA, dentre outros.
De acordo com Di Pierro et al (2001), a educação de jovens
e adultos passou a constituir-se em oportunidade educativa
para um largo segmento da população, com três trajetórias escolares básicas: para adolescentes e adultos jovens
que abandonaram a escola pelas razões de trabalho; para
adolescentes que ingressaram e cursaram recentemente a
escola regular, mas acumularam grandes defasagens entre
a idade e a série cursada, e finalmente para os que iniciam a
escolaridade já na condição de adultos trabalhadores.
Fávero e Freitas (2011) também destacam a presença de
adolescentes na EJA. Para eles, o problema fundamental diz
respeito à “transferência obrigatória, na verdade à “expulsão” dos alunos do ensino fundamental com mais de 14
anos para as classes de EJA”, o que vem ocorrendo desde a
promulgação da Lei n. 5692/71. Os autores relatam que, nos
municípios nos quais tem sido adotado sistematicamente
este procedimento normativo, houve problemas na organização da EJA. Concebida inicialmente como educação
de adultos – designação que perdura até hoje nos eventos
internacionais – está sendo obrigada a atender um contingente de jovens para os quais as propostas pedagógicas adotadas mostram-se inadequadas. Ao mesmo tempo, parece
que, se não com a mesma intensidade do afluxo de jovens,
a EJA passou a ser demandada também por pessoas idosas
ou com necessidades especiais, que merecem atendimentos
diferenciados. Associando-se a isto há a crescente oferta
de cursos à distância, que em pouco ou nada atualizam os
cursos supletivos, e abre-se um amplo leque de problemas
a serem enfrentados, de modo inovador, pelas instâncias
responsáveis pela EJA.
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No mesmo sentido, Di Pierro (2005) afirma que, embora
todos os grupos etários tenham necessidades de aprendizagem incrementadas, a maior parte das pessoas que
busca no sistema educacional brasileiro oportunidades de
estudos acelerados em horário noturno (as características
da educação básica de jovens e adultos mais claramente
percebidas) são adolescentes e jovens pobres que, após
realizar uma trajetória escolar descontínua, marcada por
insucessos e desistências, retornam à escola em busca de
credenciais escolares e de espaços de aprendizagem, sociabilidade e expressão cultural.
Assim, as políticas públicas de educação de jovens e adultos deveriam responder a essas aspirações e demandas,
mas geraram impasses de dois impulsos contraditórios
desencadeados no período da redemocratização das instituições políticas do país. O perfil marcadamente juvenil que
a educação escolar de adultos adquiriu deve-se à combinação de fatores ligados ao mercado de trabalho (exigência
de certificação escolar) e ao sistema educativo (elevada
defasagem na relação idade/série), potencializados pela
redução da idade mínima permitida pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996.

3. O PERFIL DOS ALUNOS DA EJA
O perfil da EJA descrito, a seguir, consiste em uma síntese
transcrita de um trabalho desenvolvido pela Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
(SECAD), a coleção Trabalhando com a Educação de Jovens e
Adultos (MEC, 2006).
O aluno e aluna de EJA têm experiências diversas, que
foram ao longo dos anos sedimentando suas vidas e construindo suas próprias histórias. Sua visão de mundo foi montada a partir de sua vivência; o seu perfil constituem alunos
com experiências, forma de cultura, suas respectivas trajetórias de trabalho, que juntamente com seus históricos familiares e realidade cultural formam seus valores e visão de mundo.
Quanto à condição socioeconômica, são homens e
mulheres com hábitos de uma classe social acostumada a
pouco sustento, vivem do básico, sua maior riqueza geralmente são os encontros familiares ligados normalmente a
igrejas ou associações. A TV é uma fonte de lazer e dela vem
grande parte das informações que eles têm acesso. Seguem
o modelo de vida dos seus pais em relação a sua formação
escolar e, normalmente, pode ser mais baixa que a deles.
Outra característica encontrada no aluno da EJA é sua
baixa autoestima, a qual pode ter sido gerada pelas constantes reprovações, que geraram exclusões, representando
dessa forma um ciclo com elos repetidos, fracasso escolar,
e outras formas de exclusões na sociedade como um todo.
Os alunos de EJA, quase sempre são trabalhadores e pela
necessidade de inserção no mercado de trabalho, muitas
vezes, para a própria sobrevivência e/ou da família, tiveram
que abandonar a escola. Inseridos no mercado, muitos
retornam são alunos que desejam mudanças de ocupação, melhor qualificação e precisam dessa valorização. O
universo profissional escolar pode dar melhores condições financeiras, e melhor forma de trabalho, no entanto,
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geralmente são serviços que não são tão reconhecidos. Os
alunos de EJA regressam a escola com o objetivo de terem
sua certificação, visto que somente com ela poderão ter
acesso a um emprego melhor.
Haddad e Di Pierro (2000) apontam uma nova identidade dos alunos da EJA, a partir do final do século XX.
Inicialmente frequentada por adultos oriundos de origem
rural, a EJA modificou-se com a entrada dos jovens de origem urbana e com uma trajetória escolar anterior malsucedida. Daí, o desafio da juvenilização da EJA se apresenta,
principalmente, para os professores da modalidade.
Fare e Corrêa (2015) apontam que uma das coisas que
demonstra esse processo de juvenilização é que a EJA muitas
vezes opera como um complemento dos mecanismos voltados para o cumprimento da exigência de obrigatoriedade.
Considerando os dispositivos da LDB, a partir dos 18 anos
legalmente não está mais obrigado a frequentar escolas.
Outros mecanismos emergem para alentar a conclusão
da escolaridade: exigências de certificação comprobatória para acessar ou ser promovido em postos de trabalho,
programas de distribuição de renda que vinculam auxílio
financeiro a frequência a cursos para conclusão da educação
obrigatória, cumprimento de medidas sócio-educativas estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Nessa mesma perspectiva, Fare e Corrêa (2015) consideram que as normativas educativas atuais além de estender
a obrigatoriedade escolar têm reforçado a versão escolar
da EJA que parece atuar como um atenuante dos processos
de exclusão educativa que o mesmo sistema educativo produziu e continua produzindo. Nesse cenário, temos dois
sujeitos: adultos, que experimentaram processos de exclusão
social e educativa visualizam a EJA como uma possibilidade
para concluir uma escolaridade à que muitas vezes sentem
como uma “pendência”; e adolescentes e jovens que as escolas
comuns rejeitam são encaminhados para EJA como “última
possibilidade” de obtenção de uma certificação que demonstre que concluíram a escolaridade obrigatória.
A presença do jovem na EJA ocasiona, também, tensões
no âmbito das relações educativas estabelecidas entre o
adulto e o jovem, entre o professor e o jovem aluno. De
acordo com Ferrari e Amaral (2005), a dificuldade de
lidar com a diversidade de faixa etária em uma mesma
sala tem-se destacado como tema recorrente nas falas dos
professores da EJA. Se por um lado, cresce a demanda de
jovens pelos cursos de EJA, por outro, o professor encontra
dificuldade para atender num mesmo espaço e tempo diferentes níveis de conhecimento e ritmos de aprendizagens.
Silva (2009) indica que os docentes encontram limites reais
diante do rejuvenescimento da EJA, geralmente relacionados à sua formação inicial, que não os capacitou para lidar
com tais especificidades.

4. METODOLOGIA DA PESQUISA
A pesquisa se classifica como descritiva. Segundo Gil (2008),
as pesquisas deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis.

De acordo com os dados do Censo Escolar da Rede
Pública do Distrito Federal de 2014, o DF possui 117 instituições educacionais que ofertam a modalidade EJA.
Das quatro instituições que ofertam EJA em Taguatinga,
a presente pesquisa selecionou o CED 02 de Taguatinga
como lócus de pesquisa, considerando o número de alunos
(2.550) e de turmas (49) da escola, além o contato anterior
da autora durante a realização de Estágio Supervisionado.
Foi realizada pesquisa documental no portal da Secretaria
de Educação do Distrito Federal, a fim de levantar dados
referentes à organização da EJA no DF e ao número de
matrículas e turmas da escola pesquisada.
Nessa escola, foi realizado um levantamento de campo
que, de acordo com Gil (2008), se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja
conhecer. Para obtenção dos dados, no primeiro momento,
foi elaborado e aplicado um questionário semiestruturado,
o qual aborda questões fechadas para compor o perfil
socioeconomico dos alunos e para avaliar a trajetória escolar e, por fim, questões abertas para levantar suas expectativas em relação à EJA. Esse questionário foi respondido
por 120 alunos dos 1º, 2º e 3º segmentos da EJA, conforme
disponibilidade de turmas autorizadas pelo Diretor da
escola. Das respostas obtidas, foram considerados apenas
as válidas, não sendo incorporadas as respostas em branco.
No segundo momento, foi realizada entrevista semiestruturada com o diretor da referida escola para levantar
informações quanto ao perfil dos alunos, a trajetória escolar
desses e dos projetos desenvolvidos pela escola.

5. O PERFIL DA EJA NO CED 02 DE
TAGUATINGA-DF
5.1. A EJA no Distrito Federal
Segundo o portal da Secretaria de Educação do Distrito
Federal, a EJA no DF possui concepção ampliada de educação de jovens e adultos no sentido de não se limitar apenas à
escolarização, mas também reconhecer a educação como
direito humano fundamental para a constituição de jovens
e adultos autônomos, críticos e ativos frente à realidade
em que vivem.
O portal informa, ainda, que a idade mínima para
ingresso na EJA é de 15 anos, para o ensino fundamental, e
18 anos, para o ensino médio. Na mesma fonte, tem-se
que EJA, na Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, é ofertada por meio de cursos presenciais e a
distância. O curso presencial de EJA está organizado da
seguinte forma:
• 1º segmento/ Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga horária de 1.600 (mil e
seiscentas) horas.
• 2º segmento/ Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga horária de 1.600 (mil e
seiscentas) horas.
• 3º segmento/ Ensino Médio: duração de três semestres, com
carga horária de 1.200 (mil e duzentas) horas.
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De acordo com os dados do Censo Escolar da Rede
Pública do Distrito Federal de 2014, o DF possui 117 instituições educacionais que ofertam a modalidade EJA. Nessas
instituições, estão matriculados: 6.000 alunos em 276 turmas de 1º segmento; 22.601 alunos em 496 turmas de 2º
segmento; e, 22.578 alunos em 469 turmas de 3º segmento.
Especificamente na Região Administrativa de Taguatinga
- DF, 4 instituições educacionais públicas ofertam EJA.
Quanto às matrículas, Taguatinga possui 212 alunos em
12 turmas de 1º segmento; 2.107 alunos em 45 turmas de
2º segmento; e, 1.860 alunos em 40 turmas de 3º segmento.
Das quatro instituições que ofertam EJA em Taguatinga,
a presente pesquisa selecionou o CED 02 de Taguatinga
como lócus de pesquisa. De acordo com Censo Escolar
da Rede Pública do Distrito Federal de 2014, o CED 02
- Taguatinga/DF, na modalidade EJA, possui 23 turmas
de Ensino Fundamental e 26 turmas de Ensino Médio,
somando um total de 49 turmas. A quantidade de alunos
matriculados no Ensino Fundamental corresponde a 1.157,
e no Ensino Médio 1.393, totalizando 2.550 alunos.

5.2. Alunos e alunas de EJA do CED 02
Conforme dito anteriormente, o perfil da EJA no Brasil é
constituido por alunos com diferentes experiências, formas
de cultura e trajetórias de trabalho. Os dados obtidos por
meio dos questionários aplicados aos alunos e da entrevista
com o diretor da escola permitiram o desenho de um perfil
da EJA na referida escola, bem como, algumas reflexões a
respeito. Para a discussão dos dados, foram agregados os
dados referentes aos primeiro e segundo segmentos, sendo
classificados como Ensino Fundamental (EF). Na mesma
lógica, o terceiro segmento foi classificado como Ensino
Médio (EM). Além disso, foram consideradas apenas as respostas válidas para cada questão, o que justifica a variação
do total de alunos para cada variável.
De maneira geral, observou-se perfis diferenciados dos
alunos de EF e dos alunos de EM. Por essa razão, as análises
serão apresentadas considerando a comparação dos dois
perfis para cada categoria de análise.
Sexo: Quanto ao sexo dos alunos, no EF, a maioria dos
alunos é do sexo masculino (30/50). Já no EM, constatou-se
que maioria dos alunos é do sexo feminino (41/67). Para
compreendermos melhor essa diferenciação, foi necessário
analisar a relação desses alunos com o trabalho.
Trabalho: Quanto ao trabalho, a maioria dos alunos do
EF não são trabalhadores (41/49). No EM, os dados revelaram a tendência contrária do EF, posto que a maioria dos
alunos do EM são trabalhadores (41/65).
O perfil do EM coincide com o apresentado pela SECAD
(MEC, 2006), segundo o qual, os alunos de EJA, quase sempre são trabalhadores e pela necessidade de inserção no
mercado de trabalho, muitas vezes, para a própria sobrevivência e/ou da família, tiveram que abandonar a escola.
Os dados referentes a abandono escolar nos ajudaram a
reforçar essa ideia. Por outro lado, a presença maior de não
trabalhadores no EF nos aponta o reforço da juvenilização
da EJA, que será analisada na categoria idade.
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Se observarmos a relação sexo dos alunos e trabalho,
é possível inferir que os homens ingressam no EF, mas
não dão continuidade aos estudos, sobretudo em razão da
necessidade de trabalho, conforme veremos mais à frente.
Por outro lado, as mulheres tendem a continuarem seus
estudos, mesmo trabalhando.
Renda familiar: No que se refere à renda familiar, a
maioria dos alunos do EF declaram ter renda de 1 a 2 salários mínimos. No EM, a maioria dos alunos declaram ter
renda de até 1 salário mínimo.
A partir desses dados, percebe-se a diferenciação do perfil dos alunos de EF e EM também quanto à renda familiar.
Considerando que a maioria do EF não trabalha, a maior
renda familiar igualmente aponta para a juvenilização da
EJA, na medida em que esses alunos não trabalham e são
sustentados pela família.
Lazer: O principal lazer dos alunos do EF é significativamente, a Internet, fator esse que corrobora para a juvenilização da EJA, principalmente se considerarmos que no
EM, o principal lazer corresponde à família.
A partir desses dados, foi possível ratificar o perfil do
aluno de EJA, de acordo com o MEC (2006), mais especificamente no EM: quanto à condição socioeconômica,
são homens e mulheres com hábitos de uma classe social
acostumada a pouco sustento, vivem do básico, sua maior
riqueza geralmente são os encontros familiares ligados
normalmente a igrejas ou associações. A coleta de dados
ficou livre e entre as mais mencionadas a TV é uma fonte
de lazer e dela vem grande parte das informações que eles
têm acesso. Sobre a TV, os dados coletados revelaram que,
no EM, ela ocupa uma posição significativa como opção de
lazer, ainda que família e internet ocupem melhores posições.
Escolaridade dos pais e das mães: No que se refere à
escolaridade dos pais, os alunos do EF responderam que
a maioria dos pais tem ensino fundamental incompleto e
a mães ensino fundamental completo. Com ensino médio
completo, pais e mães apresentam a mesma frequência. Na
formação superior, as mães apresentam melhor formação.
Já no EM, os alunos responderam que a maioria dos
pais e das mães possui ensino fundamental incompleto.
Concordam com o perfil descrito pelo MEC (2006), de que
esses alunos seguem o modelo de vida dos seus pais em
relação a sua formação escolar e, normalmente, pode ser
mais baixa que a deles. Considerando as demais etapas,
podemos considerar que a escolaridade das famílias de
EJA é baixa, o que impacta no desenvolvimento da EJA no
que tange ao nível socioeconômico dos alunos, somando
renda familiar e escolaridade dos pais.
Motivação para ingresso na EJA: Os dados levantados
indicam que a principal motivação dos alunos do EF para
ingressar na EJA é o de iniciativa própria para terminar
rápido o EF, seguida de continuidade de estudos. A terceira
colocação das motivações nos chama atenção por ser tratar
de iniciativa da escola, o que nos parece reforçar a ideia da
juvenilização como fator de correção da distorção idade-série. No EM, a motivação maior é a de um emprego melhor,
considerando que nesse segmento temos mais trabalhadores.
O que os alunos mais gostam na EJA: Para os alunos do
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EF, a possibilidade de terminar os estudos mais cedo coincide com a motivação de ingresso na EJA. Para os alunos de
EM, o relacionamento com os professores a capacitação e
a forma como ensina é o fator de maior motivação como
também o desejo e a realização em adquirir conhecimento
através dos estudos.
Dificuldades na EJA: A maioria dos alunos do EF declara
não ter dificuldades na EJA, mas os dados revelaram que faltas e as disciplinas fazem parte desse contexto. Já no EM, os
alunos declaram ter muita dificuldade com as disciplinas, o
que pode ser explicado pela relação entre tempo reduzido
de 3 semestres para a conclusão do EM e a quantidade de
conteúdos para ser cumprida. Para esses alunos, a falta de
tempo para estudo também é uma dificuldade.
Sobre essa questão, o perfil traçado pelo MEC (2006)
indica que os alunos de EJA regressam a escola com o objetivo de terem sua certificação, visto que somente com ela
poderão ter acesso a um emprego melhor. No entanto, o
retorno à escola é uma jornada difícil, pois, muitas vezes,
chegam cansados do dia pesado de serviço e precisam assistir aula, o que lhes torna muito penoso voltar a estudar. As
causas da evasão tendem a serem reforçadas quando muitos
desses alunos desistem novamente por não darem conta do
conteúdo ou mesmo da rotina pesada das aulas noturnas.

5.3. A juvenilização na EJA do CED 02
Um dos achados mais importantes da pesquisa realizada foi
sobre a idade dos alunos, característica essa que se colocou
como motivação inicial de pesquisa. Os relatos do diretor
e os dados da tabela 1 revelam que a maior parte dos alunos do EF tem entre 15 a 17 anos, o que reforça a ideia da
juvenilização da EJA.
Tabela 1 – Idade dos alunos do EF
Idade

Seg1

Seg2

Total

15

5

4

9

16

6

7

13

17

4

7

11

18

2

5

7

19

0

4

4

20

0

2

2

21

0

1

1

22

0

1

1

24

1

0

1

48

0

1

1

18

32

50

Total Geral
Fonte: Pesquisa de campo

No EM o cenário é um pouco diferente. A faixa etária
dos alunos é bem mais ampla, entre 18 e 62 anos, sendo a
maior parte entre 18 e 21, indicando, também, a presença
marcante de jovens.
A idade dos alunos e a motivação deles para ingressar
na EJA, conforme os dados, também serve para reforçar
a indicação de que, segundo MEC (2006), a maioria dos

alunos entendem que a EJA é uma opção rápida para o
retorno ao ensino regular, como objetivo de rever o tempo
perdido pelas reprovações ou defasagem idade e série.
No mesmo perfil, tem-se que aluno da EJA possui na
sua vida escolar constantes reprovações, que geraram
exclusões, representando dessa forma um ciclo com elos
repetidos, fracasso escolar, e outras formas de exclusões
na sociedade como um todo. Quase a totalidade dos alunos
do EF (46/48) possui reprovações no percurso, com maior
frequência entre 2 e 4 reprovações. Esse dado corrobora a
questão da correção da distorção idade-série. No EM, por
mais que a maioria também declare ter tido reprovação, há
um quantitativo significativo que relata não ter tido reprovação, o que nos sugere mais abandono do que fracasso
escolar, principalmente se considerarmos que a maioria
é de trabalhadores. A frequência de reprovação também é
menor, a maioria por duas vezes.
A pesquisa revelou que a maioria dos alunos do EF abandonou a escola, mas como uma quantidade significativa
de não abandono. A principal causa do abandono foi o
desinteresse, que se apresenta como mais um reflexo da
juvenilização. No EM, a incidência foi bem maior, quase a
totalidade, e o principal motivo foi o trabalho, o que confirma os dados referentes a trabalhadores e motivação de
ingresso na EJA.
Os dados demonstrados ainda reforçam as preocupações
apontadas no perfil da EJA (MEC, 2006), segundo o qual,
as deficiências da educação básica regular tem relegado a
responsabilidade de educar esses jovens a um sistema que
não está totalmente preparado para eles. O aluno de EJA
decide terminar os estudos porque se sente muito velho e
quer recuperar o tempo perdido em função do trabalho. O
número de reprovações, no entanto, acaba afastando esse
aluno da faixa etária dos demais alunos, e daí o ingresso
na EJA.
Dessa forma, os dados confirmam a tendência da juvenilização da EJA, bem como os desafios destacados por
Ferrari e Amaral (2005) e Silva (2009), quanto à diferença de
atitudes dos alunos, que fica claro na declaração do diretor:
Os alunos de 15 a 17 anos não tem maturidade para estudar
na classe de jovens e adultos. Deveriam estar numa classe de
aceleração e não na EJA. Ele não sabe o que é uma classe de
EJA. O aluno da EJA deveria ter 18 anos. EJA não é pra adolescentes. Ele não consegue andar sozinho e o envolvimento
da família evitaria o envolvimento com drogas e furtos que
tem índice alto na escola (Diretor).

Diante desses resultados, cabe refletir a cerca de que
a EJA foi pensada para atender adultos e os desafios se
mantém, professores, alunos adultos e alunos adolescentes que precisam se ajustar a uma nova visão de ensino e
aprendizagem.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil dos
alunos da EJA do CED 02 de Taguatinga. Os dados revelaram que os alunos de EJA do CED 02 de Taguatinga estão,
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em sua maioria matriculados no Ensino Fundamental, são
do sexo masculino, não trabalham e dependem do sustento
dos pais. Tem renda maior que a dos alunos de EM, entre
1 a 2 salários mínimos, tem a Intenet como lazer pricipal o
que também aponta para a juvenilização dessa etapa de
ensino. No que tange a escolarização dos pais desses alunos,
a maioria tem ensino fundamental incompleto e as mães
tem ensino fundamental completo.
Quanto aos alunos de EM, observou-se que estes são
na maioria do sexo feminino, são trabalhadores e os seus
pais e mães tem ensino fundamental incompleto. Tendo
em vista a escolaridade dos pais e a renda familiar o nível
socioeconômico da EJA é baixo, o que impacta no desenvolvimento da modalidade. A motivação maior para voltar
a estudar é a de conseguir um emprego melhor.
Assim, a pesquisa reforçou o perfil do aluno da EJA como
heterogêneo, com várias experiências e culturas. Nesse
mesmo perfil, evidenciou-se o fenômeno da juvenilização
da EJA. Os dados evidenciaram que a maioria dos alunos do
EF tem entre 15 e 17 anos, e no Ensino Médio, entre 18 e 21
anos. Dessa forma, a pesquisa realizada confirmou a tendência da EJA para juvenilização, a maioria dos alunos de
EF entendem que a EJA é uma opção rápida para o retorno
ao ensino regular, como objetivo de rever o tempo perdido
pelas reprovações ou defasagem idade e série.
No EM, por mais que a maioria também declare ter tido
reprovação, há um quantitativo significativo que relata não
ter tido reprovação, o que nos sugere mais abandono do
que fracasso escolar, principalmente se considerarmos que
a maioria é de trabalhadores. A pesquisa demonstra que
no que se refere ao abandono da escola, a principal causa
no EF foi o desinteresse. O que se apresenta como mais
um reflexo da juvenilização. Já no EM foi a necessidade de
trabalho, que é também a motivação para o ingresso na EJA.
Diante desses resultados, cabe refletir sobre como a EJA
foi pensada para atender adultos, mas a juvenilização na
EJA é uma realidade e acontece devido ao insucesso escolar, que acontece ainda no ensino regular. As politicas de
educação básica na busca de resolver o fator de correção
idade série, tem tentado suprir suas deficiências como o
módulo EJA, que por sua vez é sobrecarregada, recebe muitas demandas sem as devidas condições de arcar com suas
responsablidades.
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RESUMO – Neste artigo, de cunho bibliográfico, buscamos colocar em evidência o brincar das crianças da
Educação Infantil. Ao debate teórico que dialoga com a Geografia, em uma perspectiva cultural, e o campo
da Educação, apresentamos experiências que coletamos das nossas observações como educadoras junto às
crianças, escolas e comunidades (na cidade e no campo). Refletimos sobre o brincar na escola e fora dela, e
sobre o que nos foi possível capturar do brincar diverso das crianças. Se a brincadeira, na Educação Infantil,
se torna, por vezes um recurso pedagógico, ao adotarmos a expressão “territórios do brincar” destacamos que
o brincar é tecido nas relações sociais e carrega as marcas das diferenças culturais e territoriais. As conclusões
apontam para a importância de se construir cartografias do brincar em um movimento no qual a escola se abra
para o entorno reconhecendo o potencial educativo do território que a circunda e a diversidade que o compõe.
PALAVRAS-CHAVE: educação infantil; brincar; território.
ABSTRACT – In this bibliographical article, we seek to highlight the act of play of children of the Early Childhood
Education. To the theoretical debate, which dialogues with the Geography, from a cultural perspective, and the field of
Education, we present experiences we have collected from our observations as educators along with the children, schools and
communities (in the city and in the countryside). We reflect on the act of play at school and outside it, and what we were
able to capture from the diverse play of children. Se o jogo, na Educação Infantil, torna-se às vezes um recurso pedagógico
quando adotamos os “territórios do jogo” de expressão, destaca-se que o ato de jogo é desenvolvido nas relações sociais e
ostentar as marcas de diferenças culturais e territoriais. The conclusions point to the importance of building cartographies
of the play in a movement in which the school is open to the surroundings recognizing the educational potential of the
territory that surrounds it and the diversity that compose it.
KEYWORDS: early childhood education; play; territory.

1. INTRODUÇÃO

personagens e transformando objetos pelo uso que deles
faz (OLIVEIRA, Z., 2010. p.06).

As práticas de cuidado e educação a serem desenvolvidas no espaço da creche, são norteadas pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI).
Este documento publicado pelo Ministério da Educação
e Cultura (MEC) em 2010 ressalta a importância de se
valorizar as práticas culturais nas quais as crianças estão
inseridas, além de reconhecer o valor das interações das
crianças com outras crianças e com os adultos. É neste
cenário que a brincadeira ganha destaque como atividade
importante na promoção do desenvolvimento nesta fase
da vida humana.
Além de reconhecer o valor das interações das crianças com
outras crianças e com parceiros adultos, e a importância
de se olhar para as práticas culturais em que as crianças se
envolvem, as DCNEIs ainda destacam a brincadeira como
atividade privilegiada na promoção do desenvolvimento
nesta fase da vida humana. Brincar dá à criança oportunidade para imitar o conhecido e construir o novo, conforme
ela reconstrói o cenário necessário para que sua fantasia se
aproxime ou se distancie da realidade vivida, assumindo

É inegável a centralidade da brincadeira na vida da
criança e na Educação Infantil, e é para essa centralidade
que esse texto se volta ao propor reflexões sobre os territórios do brincar na infância. Se a brincadeira, na Educação
Infantil, se torna, por vezes um recurso pedagógico, neste
artigo buscamos contemplar a diversidade das formas de
brincar para as crianças da cidade e do campo.
Adotamos a expressão “territórios do brincar” inspiradas
no livro “Território do brincar: diálogos com escolas”(Meirelles,
2015). Este livro, fruto do Projeto “Território do Brincar”,
apresenta como crianças, por todo o Brasil, brincam e continuam brincando. O livro é um convite à reflexão sobre
essas brincadeiras e como elas se fazem na experimentação,
na vida, e carregam as marcas das diferenças culturais e
territoriais.
Neste artigo, de cunho bibliográfico buscamos colocar
em evidência o brincar das crianças da Educação Infantil.
Ao debate teórico apresentamos experiências que coletamos das nossas observações como educadoras, junto às
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crianças, escolas e comunidades (na cidade e no campo).
Refletimos sobre o brincar na escola e, sobre o que nos foi
possível capturar do brincar diverso das crianças.
Para nossas discussões mobilizamos reflexões do campo
da Geografia Cultural (Rosendahl e Côrrea, 2001; Claval,
2007) que nos mostram como nossos fazeres nos nossos
territórios de vida se fazem em meio aos sentidos que
atribuímos às experiências nesses territórios; e reflexões
no campo da Educação que evidenciam o brincar como
constitutivo da Educação Infantil e da Infância e da diversidade das práticas culturais nas quais o mesmo encontra-se
imerso. Com base nessas reflexões pode-se afirmar que o
território do brincar se liga a terra humana à qual pertencemos. Nesse sentido, como é demonstrado no livro tem
brincar na escola e fora da escola – nas praças, embaixo
das árvores, nas quadras de esporte, na comunidade e em
tanto outros espaços. A escola vai além dos muros e dos
professores (Meireles, 2015), bem como do brincar como
recurso pedagógico.

2. TERRITÓRIOS DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O brincar na Educação Infantil tradicionalmente se liga à
relação cuidar/educar e aos aspectos do desenvolvimento
infantil. Para orientar e promover o brincar para crianças
na creche o MEC elaborou um conjunto de orientações
curriculares no intuito de garantir que as práticas docentes
priorizassem o cuidar/educar de forma articulada, por meio
da brincadeira, e como as brincadeiras também propiciam
o desenvolvimento infantil. Para tal, o documento enfatiza
o brincar como forma de interação da criança com o mundo
que a cerca.
Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas
e criadas por elas mesmas, as crianças podem acionar seus
pensamentos para a resolução de problemas que lhe são
importantes e significativos. Propiciando a brincadeira,
portanto, cria-se um espaço no qual as crianças podem
experimentar o mundo e internalizar uma compreensão
particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos
conhecimentos (BRASIL, 1998. p.28).

Autores como Piaget e Vygotsky investigaram em suas
pesquisas a relação da brincadeira com o desenvolvimento
da criança. Ambos apresentam pontos de vista diferentes
sobre o lugar que a brincadeira ocupa no desenvolvimento
infantil. Enquanto Piaget privilegia a predominância do
aspecto biológico sobre o cultural, Vygotsky dá ênfase ao
aspecto cultural sobre o biológico. As contribuições desses
autores não são antagônicas, apenas partem de observações
diferentes e se complementam, ajudando-nos a compreender a brincadeira como potencial para o desenvolvimento
(FONTANA, 1997; OLIVEIRA, M., 1997a).
Para Vygotsky a brincadeira cria uma zona de desenvolvimento proximal, pois quando brinca a criança se comporta além do seu modo habitual para a sua idade, fazendo
com que recrie o significado do mundo que a cerca. Ações
218

como compreender, negociar, imaginar e experimentar
são vivenciadas pelas crianças na medida em que brincam.
Estas ações não envolvem apenas o aspecto cognitivo da
criança, mas, a criança como um todo, configurando-se,
nesse sentido, como prática de interação social (FONTANA,
2007; OLIVEIRA, M., 1997b).
Nesse sentido, Friedmann (2012) vem reforçar como as
brincadeiras e os brinquedos são portadores de valores que,
geralmente, dizem respeito a cultura em que as crianças
nasceram ou foram criadas. As crianças nascem e crescem
em uma determinada cultura na qual vão desenvolver habilidades pessoais e adquirir conhecimentos historicamente
definidos por um grupo social. As brincadeiras caracterizam
a diversidade cultural com seus saberes, valores e crenças e
são influenciados pelo contexto social, familiar e midiático.
“Essas representações e seus simbolismos têm vida própria
e “dizem” da criança, do seu ser, das suas emoções, das suas
crenças, da sua realidade” (FRIEDMANN, 2012. p.23).
De acordo com Kishimoto (2010), podemos dizer que a
criança aprende quando interage com as pessoas e os objetos por meio das brincadeiras, independente do ambiente
na qual está inserida (a casa ou a creche). Em seu ambiente
familiar a criança já brinca e conhece diversas brincadeiras
advindas do contexto cultural da família. Essas brincadeiras
devem ser valorizadas na construção do currículo, promovendo o desenvolvimento integral da criança. Para a autora
o brincar é a atividade principal de toda criança da creche.
A criança que brinca aprende e ensina, vivencia diferentes
experiências em relação ao mundo e ao meio em que vive.
Para Oliveira (1997) a brincadeira além de ser uma situação imaginária, é também uma atividade constituída por
regras. Mesmo nos universos do faz-de-conta existem
regras que devem ser seguidas. As regras das brincadeiras levam as crianças a se comportarem de maneira mais
avançada do que aquela que é comum para a sua idade. O
que impulsiona a criança para além do comportamento
habitual de sua idade é esforçar-se durante as brincadeiras
para exibir um comportamento do papel que estão representando, podendo ser: um motorista, um professor e assim
por diante. “O que na vida real é natural e passa ser despercebido, na brincadeira torna-se regra e contribui para que
a criança entenda o universo particular dos diversos papéis
que desempenha.” (OLIVEIRA, M., 1997c. p.67)
Na teoria de Vygotsky a brincadeira “faz-de-conta” é
valorizada na discussão sobre o papel do brinquedo no
desenvolvimento infantil. O autor enfatiza o contexto social
em que a criança está inserida; para ele, a brincadeira viabiliza a curiosidade, a investigação e a aprendizagem sobre
o mundo e as pessoas.
O lúdico influencia enormemente o desenvolvimento da
criança. É através do jogo que a criança aprende a agir, sua
curiosidade é estimulada, adquire iniciativa e autoconfiança,
proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração. (VYGOTSKY, 2003. p.68)

Propiciar a educação lúdica é importar-se com a formação integral da criança nos esapços educativos, oferecendo-a espaços e tempos para as brincadeiras espontâneas,
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pois a partir delas é possível conhecer as necessidades, os
limites, os interesses e os potenciais de cada crianças. Como
Almeida (1995) ressalta:
A educação lúdica contribui e influência na formação da
criança, possibilitando um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integrando-se ao mais alto espírito
democrático enquanto investe em uma produção séria do
conhecimento. A sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a interação social e tendo em
vista o forte compromisso de transformação e modificação
do meio. (ALMEIDA 1995. p.41)

Imprimir ao brincar na Educação Infantil um olhar
advindo das contribuições da geografia cultural é reconhecer que os lugares nos quais habitamos as negociações
com o mundo vão além da interação social, embora não
prescindam desta, posto que na construção das paisagens
geográficas, nas quais estamos imersos desde a infância,
significamos o mundo: “as crianças assimilam conhecimentos, atitudes e valores, observando o que se faz à sua volta
e imitando-os; as lições recebidas dos adultos destacam
os símbolos dos quais são portadores os lugares (CLAVAL,
2007. p. 15).
Nesse sentido, as interações sociais são ressignificadas para além dos aspectos cognitivos. Os seres humanos
atuam em um mundo construído por eles mesmos, e neste
mundo encontram significados desde crianças. A cultura
infantil, ou a cultura de uma sociedade é constituída pelo
mundo vivido cotidianamente por todos nós nos diferentes
territórios. Neles nos movimentamos e nos relacionamos
espaço/temporalmente imprimindo marcas e o recriando,
em processos simbólicos, como nas brincadeiras infantis.
Poderíamos dizer que o brincar é a “ação humana produzindo e vivenciando paisagens, regiões, territórios e lugares” (ROSENDAHL e CÔRREA, 2001a. p. 29).
Em uma das cenas apresentadas por Meirelles (2015),
observamos a brincadeira do menino no tanque de areia
realizada sob olhar sensível de uma educadora. A brincadeira espontânea dentro da escola, nessa perspectiva, não é
mais um passatempo. É, sim, a oportunidade de reconhecer
a potência da criança expressa nessa manifestação e nas
experiências que recria nesta demarcação espacial, que
remete a territórios vividos. Para além do tanque de areia,
podemos refletir sobre o parque infantil na escola, que
muitas vezes perde seu valor para a Educação Infantil ao ser
considerado como espaço de brincadeira livre, sem “intencionalidade do adulto”. Um olhar sensível do/a educador/a
poderia captar o brincar diverso das crianças, e o que esse
brincar nos conta dos territórios vividos nos quais habita.
Em nossas experiências na educação infantil observamos diversos espaços potencializadores do brincar, como
a brinquedoteca, o pátio, o pomar, o parque, a horta comunitária, a sala de aula e outros ambientes, como o espaço
que circunda a escola, embora nem sempre explorado. De
modo geral, nas práticas da educação infantil há um entendimento pedagógico que divide o brincar entre brincadeira
livre e brincadeira dirigida.
Na brincadeira dirigida, o/a professor/a deposita uma

intencionalidade ao propor as crianças brincadeiras que
muitas vezes carregam memórias de diferentes culturas, como: corre cotia, chicotinho queimado, seu mestre
mandou, elefante colorido, quem foi embora, morto-vivo,
brincadeira de roda e muitas outras. Observamos que as
crianças se envolvem neste momento de atividade coletiva,
na qual imprimem sentidos e ritmos individuais.
As atividades vistas como livres, normalmente acontecem no parque, no tanque de areia e na brinquedoteca. As
crianças desenvolvem a autonomia nas escolhas das brincadeiras e de seus pares, socializam, e representam muitas
vezes as vivências trazidas de casa, ou de outros espaços.
A brincadeira não é uma atividade já dada na vida do
ser humano, ou seja, as pessoas aprendem o brincar, desde
cedo, nas relações que estabelecem com os outros e com a
cultura. Ao brincar, as crianças recriam formas e funções
dos objetos do seu cotidiano, de maneira que as vasilhas
com areia transformam-se em bolo, os copinhos de água
em cafezinho, as pedrinhas em comidinhas e cabos de vassouras tornam-se cavalos e com eles as crianças viajam para
outros tempos e lugares.
Observando crianças na educação infantil, na cidade
(em diferentes bairros) e no campo, podemos dizer que o
brincar muitas vezes regrado da escola, no qual se busca
sempre conferir uma intencionalidade pedagógica, escapa
ao território escolar (com suas regras, normas, delimitação
temporal, predomínio da escrita sobre a oralidade). Nesse
brincar é possível capturar o vivido que na infância comporta relações em um mundo no qual se descobre e recria
práticas demarcadoras dos espaços de vida. É possível ver
no brincar das crianças marcas territoriais construídas na
experiência que os envolve, o sentido que “dão a vida e sobre
a maneira pela qual modelam os ambientes e desenham as
paisagens para neles afirmar sua personalidade”(ROSENDAHL e CÔRREA, 2001b. p. 42).
Para as crianças do campo, o brincar é diverso da cidade.
Assim, como há diferenças do brincar em diferentes bairros, em diferentes famílias e há, também, um apelo maior
ou menor para as brincadeiras “ditadas pela mídia”, que
universaliza o brincar e ignora as diferenças. Tal universalização permeia as práticas escolares, nas cantigas, nos
teatros, nas festas, nas quais o brincar se transveste de
fazeres infantis em datas comemorativas.
Imprimir um olhar territorial sobre o brincar é considerar que o mesmo se faz nos exercícios muitas vezes tensos
de ser criança. Como afirma Arroyo e Silva (2012) há os
corpos-infância precarizados, resistentes, lutadores que
carregam as memórias das culturas, da vida e que muitas
vezes são esquecidos na escola. O brincar se faz, portanto,
na diversidade dos corpos-infância.

3. O BRINCAR PARA ALÉM DA ESCOLA
Ao refletir sobre os territórios do brincar na cidade e no
campo, poderíamos afirmar que eles mostram gestos, contam histórias, guardam memórias, comportam a diversidade. Meirelles (2015) afirma que para além da escola,
as praças, as organizações sociais, as ruas, as famílias, as
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quadras de esportes, bem como as manifestações populares
passariam a ser considerados como ambientes educativos
proporcionando aprendizagens significativas às crianças.
Nesse sentido, cabe refletir sobre o brincar e a necessidade de apropriação pelas crianças (na escola, ou fora dela)
dos espaços públicos. A escola necessita validar como educativo os espaços de entorno da escola, quer ela se localize
no centro, na periferia, ou no campo. Além dos espaços
públicos, os diferentes atores sociais que habitam esses
espaços devem também ser valorizados pela escola como
sujeitos que constituem territórios com suas histórias,
práticas e memórias nas quais o brincar se faz presente.
Assim, espaços e sujeitos validam os territórios do brincar
na escola e fora dela propiciando uma diversidade de diálogos, posto que o brincar da escola precisa ecoar os espaços
para além da escola.
Inspirada na valorização do brincar a partir de
Kishimoto (2010) é necessário refletir essa tríade – cuidar/educar/brincar no fazer pedagógico com as crianças.
A autora afirma ainda sobre o brincar como um direito
a ser garantido, o que implica em oferecer às crianças o
acesso ao patrimônio material e simbólico da humanidade, assim como à produção de novos saberes e fazeres.
Isso significa oferecer tempo e espaço à experiência e à
construção de sentidos pelos sujeitos, pois, como diz Paulo
Freire, “educar-se é impregnar de sentido cada ato cotidiano” (GADOTTI apud FREIRE, 1996. p. 37).
No livro organizado por Meirelles (2015), que mapeou
experiências do brincar no país, foram observadas crianças
brincando em diferentes contextos (escolas, comunidades
na cidade e no campo, tribos indígenas) com o propósito
de compreender como elas vivenciam suas infâncias, como
brincam e se expressam quando são as protagonistas das
suas histórias e das experiências que vivem.
Em nossas experiências na Educação Infantil temos
constatado o esforço de algumas escolas da rede municipal de Governador Valadares que tem se movimentado
nesse sentido, buscando identificar as potencialidades do
entorno escolar na tentativa de promover maior envolvimento das famílias na rotina das instituições estando
atentas à tríade cuidar/educar/brincar que já foi citado,
inspirada por Kishimoto (2010).
Esse movimento da escola em direção ao território
da cidade está previsto inclusive no Plano Municipal de
Educação (PME) como estratégia para a ampliação da jornada escolar. Nesta rede municipal crianças da cidade e
do campo permanecem nos espaços escolares de educação
infantil oito horas diárias. Nesse tempo integral, o diálogo
com a cidade e o campo se faz particularmente importante
na construção de outras relações espaço temporais. A estratégia 6.5 do PME enfatiza:
A partir da vigência deste PME, promover a articulação das
escolas urbanas e campo com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários (GOVERNADOR VALADARES, 2015, p. 121)

Nessa aproximação o PME, em sua estratégia 6.6, convoca
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as escolas a construírem e valorizarem a cartografia dos
Bairros e dos Distritos para otimização dos espaços do
entorno das instituições (GOVERNADOR VALADARES, 2015).
Nesse sentido, o termo “cartografia”, trazido do campo
da Geografia, não se resume a construir mapas de um território meramente físico, mas exige a sensibilidade de reconhecer as dimensões simbólicas e afetivas do “território
vivo” que se configura como um conjunto dinâmico no
qual se entrecruzam diferentes linhas, traçados, memórias,
relações sociais.
Como exemplo do exercício de traçar cartografias,
podemos citar algumas ações realizadas por professoras
do Centro Solidário de Educação Infantil Raio de Luz em
2015. À época, a instituição atendia na Educação Infantil
260 crianças com idade compreendida entre 3 e 5 anos e
que permaneciam na escola 10 horas diárias. Essas ações
incluíram enquete com as crianças e suas famílias sobre
suas brincadeiras preferidas quando crianças.
O resultado foi socializado em rodas de conversa e as
crianças ajudaram a confeccionar um gráfico relacionando
suas respostas às de seus pais, mães ou responsáveis. Nesse
processo uma mesma brincadeira ligou diferentes gerações.
Tanto crianças como adultos relacionaram como brincadeira preferida a bolinha de sabão.
A partir das brincadeiras listadas era hora de vivenciar
a melhor parte: brincar! Assim, amarelinha, pipa, queimada,
pula corda, peteca, pião, pique pega, roda, passa-anel e caiu no
poço, faziam parte da rotina da instituição e as professoras
se colocavam, também, como sujeitos brincantes. Sobre
essa postura Dalben e Costa (2009) recomendam que faça
parte inclusive da proposta política pedagógica da instituição de Educação Infantil, ao salientarem o papel do professor, qual seja, colocar-se como brincante e envolver-se
nas brincadeiras das crianças.
Na enquete realizada com as famílias, outra questão que
se levantou foi sobre o espaço onde as crianças brincam. Em
algumas respostas foi evidenciado o receio das famílias em
relação ao uso dos espaços do bairro, a rua e a praça como
espaços potenciais de brincadeira das crianças. A maioria
das famílias que mora em casas sem quintais, ou em apartamentos, respondeu que as crianças brincam no quarto,
ou assistem televisão, e que a escola é o espaço que consideram seguro para as brincadeiras das crianças. Contudo,
em atividades de identificação dos territórios educativos
do bairro, os professores identificaram a horta comunitária, as lanhouses, o centro de atendimento da Pastoral da
Criança, a praça e as chácaras de funcionários e famílias
como espaços em que poderiam se desenvolver atividades
significativas para as crianças.
Relatamos uma experiência de uma creche localizada
em um bairro periférico. Para as crianças do campo cumpre observar o brincar específico das crianças do campo
que nele imprimem a marca da relação com a terra, com
a memória campesina e com a cultura, embora muitas
vezes não valorado na escola, como parte constitutiva da
Educação do Campo, portanto, como parte do currículo
escolar, como defendido nas Orientações Curriculares para
a Educação Infantil do Campo (SILVA e PASUCH, 2010).
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Não se pode conhecer as crianças fora das relações que
estabelecem consigo mesmas, com as pessoas adultas, com
a cultura e os espaços de vida. Por isso algumas questões
merecem reflexão ao discutirmos o brincar das crianças
campesinas: qual a nossa concepção de criança e de infância? Quem são nossas crianças do campo? Como elas vivem?
Do que brincam? Como brincam? Com o que brincam?
Brincam de peteca, de ciranda, cabra-cega, morto e vivo, bolinhas de sabão, casinha, passa anel, esconde-esconde, pular
corda, ovo choco, coelho sai da toca, boca de forno? Brincam
de ladrões de pião de tucumã, pião de chicote, jerimum, pata-cega, corrida do caranguejo, tainha, galinha gorda? Sobem
em árvores, contam histórias de bicho de pé, de picadas de
abelhas, de cachorros que comem vacas mortas, transformam piaçabas em caminhas de boneca, folhas de açaí em
barquinhos, gravetos e pedras em carros, cavalos, pentes,
telefone, celular, computador (SILVA e PASUCH, 2010. p. 1)?

Em nossas andanças pelo campo no município de
Governador Valadares 1 foi possível encontrar nas escolas
e comunidades o repertório do brincar infantil, trazido por
crianças, famílias e comunidade nos encontros realizados
com as escolas e comunidades no debate sobre a Educação
do Campo. Mas, também, foi possível encontrar escolas de
Educação Infantil que se limitavam ao espaço da escola
cerceando o acesso das crianças ao campo que permanecia
vasto lá fora, no caso das escolas isoladas, ou aos espaços
de entorno como o campo de futebol, a praça, a venda,
as ruas, os espaços abertos ao lado da escola, no caso das
escolas localizadas nos distritos.
Mapear os territórios do brincar fora da escola no exercício de traçar cartografias é procurar apreender os sentidos
simbólicos do território, sua materialidade, mas também
as relações de poder que o atravessam. Nesse sentido, cabe
refletir sobre o que compreendemos como infâncias, sobre
o brincar e sobre a Educação Infantil na cidade e no campo.

4. CONCLUSÃO
Neste trabalho, buscamos refletir sobre o brincar na escola e
fora dela, e sobre o que nos foi possível capturar do brincar
diverso das crianças. Se a brincadeira, na Educação Infantil,
se torna, por vezes um recurso pedagógico, ao adotarmos a
expressão “territórios do brincar” destacamos que o brincar é tecido nas relações sociais e carrega as marcas das
diferenças culturais e territoriais.
A brincadeira não é uma atividade já dada na vida do
ser humano, ou seja, as pessoas aprendem o brincar, desde
cedo, nas relações que estabelecem com os outros e com
a cultura. Desse modo, o brincar deve ser compreendido
como parte constitutiva das práticas da educação infantil
– a criança brinca e no brincar apresenta as memórias afetivas, as relações sociais, as mazelas, as alegrias, as angústias,
os limites... a precariedade do viver...
As experiências de construção de cartografia por uma
1 Referência a experiência de uma das autoras que coordenou o processo
de construção da Política de Educação Municipal para as Escolas do Campo.

escola urbana da rede municipal, relatada neste trabalho,
possibilitou a realização de atividades extra-classe com as
crianças no esforço de reterritorializar os espaços públicos
potencializadores de práticas educativas, como preconizado
na estratégia 6.6 do PME, e apontam para a importância
de se construir cartografias do brincar em um movimento
no qual a escola se abra para o entorno reconhecendo o
potencial educativo do território que a circunda e a diversidade que o compõe.
Sobre o brincar das crianças do campo, identificamos
um potencial rico do repertório do brincar infantil que é
levado para a escola, ao mesmo tempo que percebemos a
necessidade das escolas se abrirem para o território vivido
da comunidade, o que nos faz levantar questões sobre que
experiências sensoriais, afetivas estéticas, éticas, políticas
e ambientais são vividas por essas crianças? O que queremos para elas? O que elas desejam para si? Qual projeto
de educação do campo temos para as escolas do campo?
Essas reflexões nos obrigam considerar aspectos bem
práticos, como espaços, tempos diferenciados e materiais.
Mas, sobretudo, exige educadores dispostos à transformação de sua prática e de seu olhar para a criança. Um olhar
sensível que perceba a criança em sua expressão.
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EIXO TEMÁTICO 3

Direitos humanos e o direito à educação: por um olhar socioantropológico dos
educandos surdos
Derechos humanos y el derecho a la educación: para una mirada socioantropológica de el
estudiantes sordos
1
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RESUMO – Este trabalho foi elaborado para compreender se as concepções clinicoterápicas ainda sobrepõem
a visão socioantropológica dos educando surdos dentro dos direitos positivados, que criam acesso ao direito à
educação, os quais são conquistas de lutas por direitos humanos. Fazendo um breve abordagem sobre a história dos Direitos Humanos para o direito à educação, bem como, analisar a legislação sobre a concepção atual
sobre surdo e deficiência auditiva. Utilizei como metodologia o estudo descritivo qualitativo com aporte no
referencial socio-histórico. Como instrumento a revisão bibliográfica de leis e de autores que vêm colaborando
para discussão do direitos humanos na atual luta pelo reconhecimento de uma educação de surdo que atenda
a necessidade deste grupo. Os resultados evidenciam a necessidade de dialogar sobre a escola inclusiva mais
adequada para o fomento da autonomia e aprendizagem deste educando surdo. Como contribuição deste
estudo, verifica que, ainda, os direitos positivados, em sua maioria, apresentam um caráter clinicoterapeútico.
No entanto, mostra avanços na legislação para uma visão socioantropológica do sujeito surdo, que perpassa
pela valorização da língua brasileira de sinais- Libras, abrindo espaço para uma escola inclusiva, que seja
realmente bilíngue capaz de contribuir para a construção da autonomia, de sua identidade, permitindo o seu
desenvolvimento e participação social para sua constituição como sujeito de direito e político.
PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; educação de surdo; deficiência auditiva; direito à educação.
RESUMEN – Este trabajo se realizó para comprender si las concepciones clinicoterápicas todavía se superponen la visión
antropológica de la educación de sordos dentro de los derechos positivizados que crean el acceso al derecho a la educación, que
son logros de las luchas por los derechos humanos. Haciendo un breve resumen sobre la historia de los Derechos Humanos
sobre el derecho a la educación, así como para analizar la legislación relativa a la concepción actual de personas sordas y
con discapacidad auditiva. He utilizado como un estudio descriptivo cualitativo metodología con la aportación de referencia
socio-histórico. Como herramienta para revisión de la literatura de las leyes y los autores que han estado colaborando para
la discusión de los derechos humanos en la lucha actual para el reconocimiento de una educación para sordos que se adapte
a las necesidades de este grupo. Los resultados destacan la necesidad de un diálogo sobre la escuela inclusiva más adecuado
para la promoción de la autonomía y el aprendizaje del estudiente sordo. Como una contribución de este estudio, se observa
que incluso los derechos positivizada, en su mayoría presentan un carácter clínico y terapéutico. Sin embargo, muestra
avances en la legislación para una vista socio-antropológica del sujeto sordo, que se extiende a través de la apreciación de
libras el idioma brasileño signos-, dejando espacio para una escuela inclusiva, que en realidad es bilingüe, capaz de contribuir a la construcción de la autonomía, su identidad permitiendo su desarrollo y participación social en su constitución
como sujeto de derecho y política.
PALABRAS CLAVE: derechos humanos, educación de sordos, discapacidad auditiva, l derecho a la educación.

1. INTRODUÇÃO
Atualmente podemos falar em direitos humanos graças as
lutas de pessoas, grupos e movimentos os quais foram e,
ainda, são protagonistas deste processo. Neste escopo este
trabalho visa articular os direitos humanos com o direito à
educação de sujeitos surdos com uma metodologia qualitativa numa perspectiva socio-histórica utilizando a análise

crítica da revisão bibliográfica estudada. Com isto posto,
analisar as concepções sobre direitos humanos, surdez e
direito à educação, bem como compreender a legislação
sobre a conjugação destas temáticas exigindo espaços para
novos diálogos, torna este estudo relevante para o contexto
da educação e diversidade. Acredito que o tipo de escola
inclusiva que temos atualmente nega uma relação interacional autônoma destes sujeitos com o social, por isto
o objetivo deste estudo é compreender se as concepções
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clinicoterápicas ainda sobrepõem a visão socioantropológica dos educando surdos dentro dos direitos positivados.
Para se pensar a história dos direitos humanos não
existe uma única forma, e é constituída de um caráter
complexo e difuso. Em uma destas formas, temos muitos
filósofos que afirmam que os direitos estão intrinsecamente
ligados ao modo como determinamos o que é ser humano e
as implicações que isto carrega ao questionarmos a maneira
que vemos o outro nesta relação. Neste aspecto, configura-se que os seres humanos são possuidores de direito em
virtude de sua dignidade humana, ou seja, pelo fato de
sermos humanos e ser impossível aferir o valor de cada
um. É preciso ter a convicção que o ser humano tem valores, já os não-humanos tem preço. Essa grande distinção,
ainda, tem colocado o homem escravo do próprio homem.
O ser humano é único e insubstituível, sendo inaceitável ser
determinado um preço pela sua vida. Para compreender tal
fato, basta identificar os que podem ter acesso à uma escola
de qualidade, os que são marginalizados por não serem considerados aptos às necessidades do mercado capitalista, ou
terem seu potencial subjugado. Neste escopo, o educando
surdo vem sendo prejudicado e sofrendo violações de direitos que são oriundos a partir de sua formação acadêmica
de qualidade. O direito à educação é dos primeiros passos
para diminuir a desigualdade social. Isto deveria ser fato,
no entanto, ainda vemos no dias de hoje uma escravidão
especializada e cruel.

2. DESENVOLVIMENTO
A dignidade humana não é conceito fechado, podendo
variar de acordo com a época, localidade da sociedade,
povos, crenças e valores. Daí partem grandes críticas sobre
o conceito de dignidade humana e, em conseguinte, a universalidade dos direitos humanos por serem próprios da
natureza humana (SANTOS, 2006). Aqui estamos usando
um conceito de dignidade humana kantiana, a qual afirma
que nada no mundo lhe é superior ou semelhante. Podendo
a dignidade humana tomar outros contextos e configurações de acordo com os atributos que lhe são propostos.
Para autora Lynn Hunt (2009), em seu livro “A invenção dos Direitos Humanos; uma história” – os direitos humanos têm uma história difusa e onipresente na atualidade
a qual exige uma história mais ampla e discutível, mas
que a autoevidência é importantíssima para compreensão do mesmo. Uma das grandes contribuições de Hunt
(2009), é fazer uma abordagem teórico-bibliográficas dos
documentos que alicerçaram os direitos humanos, destacando suas relevâncias sem ignorar que é um risco tomá-los como a história dos direitos humanos para o mundo
inteiro. Além de, transita no campo da literatura, através
de romances epistolares que influenciaram sentimentos
individuais, para argumentar a criação de novos conceitos
sociais e políticos para o florescimento dos direitos humanos. Analisa a Declaração da Independência dos Estados
Unidos (1776), a Declaração do Homem e do Cidadão que
ganhou impulso com a Revolução Francesa de 1789 até
chegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos
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-DUDH- (1948). Evidenciando que havia um certo consenso
entre as últimas duas declarações, apesar de suas particularidades, “embora as modificações na linguagem fossem
significativas, o eco entre os dois documentos é inequívoco”
(HUNT, 2009, p.15). Apesar de, ter se passado quase dois
séculos entre as contraditórias ações da Revolução Francesa
e DUDH (1948), há em comum, entre outros aspectos, os
contextos históricos aos quais foram forjados, e que colocavam os direitos humanos como naturais, pois nascemos
livres, iguais em dignidade e direito.
A autora, mostra que foi um processo de construção o
qual demandava uma conscientização interior por parte do
indivíduo e que isto exigia a transformação do pensamento,
da estrutura social, da política e da cultura. Segundo Hunt:
Os direitos humanos não são apenas uma doutrina formulada em documentos: baseiam-se numa disposição em relação às outras pessoas, um conjunto de convicções sobre como
são as pessoas e como elas distinguem o certo e o errado no
mundo secular. (HUNT, 2009, p.25)

Hunt (2009), aborda que mesmo sendo um avanço a
Declaração dos Direitos Humanos (1948), devido a forma
a qual a sociedade estava estruturada na época, havia
exclusões para algumas pessoas. Isto valia para mulheres,
escravos, crianças e as pessoas consideradas “anormais”.
Para estas pessoas, “os direitos humanos naturais, iguais
e universais” não eram possíveis pela forma a qual eram
percebidos pelos outros que propuseram a declaração.
Eram considerados incapazes de ter uma “autonomia
moral”.
Os direitos humanos permanecem sujeitos a discussão
porque a nossa percepção de quem tem direitos e do que
são esses direitos muda constantemente de acordo com a
própria historicidade da vida humana. A luta por direitos
humanos é “contínua”, (HUNT, 2009). A Declaração dos
Direitos Humanos deve ser vista como começo do percurso.
Cada geração incorpora o direito da outra geração, não de
forma linear, mas de forma que escreve a própria história
do direitos humanos de forma dialética.
A Declaração Universal não reafirmava simplesmente as
noções de direitos individuais do século XVIII, tais como a
igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, a liberdade
de religião, o direito de participar do governo, a proteção
da propriedade privada e a rejeição da tortura e da punição
cruel. Ela também proibia expressamente a escravidão e providenciava o sufrágio universal e igual por votação secreta.
Além disso, requeria a liberdade de ir e vir, o direito a uma
nacionalidade, o direito de casar e, com mais controvérsia, o
direito à segurança social; o direito de trabalhar, com pagamento igual para trabalho igual, tendo por base um salário
de subsistência; o direito ao descanso e ao lazer; e o direito
à educação, que devia ser grátis nos níveis elementares.
(HUNT, 2009, p.206 – grifo meu)

Foi a partir dela que surge a educação como um direito.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos configurou
e ainda é referência para diferentes gerações e dimensões
dos Direitos Humanos. Como a geração dos direitos civis
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e políticos, a geração dos direitos econômicos, sociais
e culturais no século XIX até a metade do século XX (o
qual teve sua ascensão contra o capitalismo excludente)
e a geração dos direitos coletivos da humanidade. Sem
dúvida, é uma “invenção” humana que merece ter a sua
relevância reconhecida. Portanto, precisamos (re)inventar
os direitos humanos, a partir do que percebemos e definimos o que é ser humano nos dias de hoje e também, como
sendo um processo contínuo, construído por lutas políticas.
Segundo Herrera Flores (2008), é uma convenção cultural
num campo tensionado, são processos de abertura que
são construídos a partir das reivindicações e demandas
das próprias necessidades humanas subjetivas e objetivas
pela dignidade humana. É necessário uma postura crítica
com relação aos direitos humanos, para que não seja um
legado somente para um povo, grupo ou classe determinada. Que os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade sejam influenciados não só pela empatia, mas para
além disto. Que seja vista com solidariedade e alteridade,
que as consequências desta Declaração alcance a todos
verdadeiramente, respeitando os princípios da igualdade
e da diferença (SANTOS, 2006). Onde a continuidade da
história dos direitos humanos não permita a exclusão e o
sofrimento humano, por falta de reconhecer-se a si mesmo
no outro.
Partindo destes pressupostos, hoje em dia, existem
vários diálogos sobre ser surdo e ser deficiente auditivo.
Temos movimentos que salientam a importância de um
olhar socioantropológico sobre a surdez, o qual defende
a escola bilíngue 1, bem como os defensores da visão clinicoterapéutica, que podem defender o oralismo 2. Neste
escopo, Bourdieu, utiliza se do capital cultural para explicar
como a cultura, em uma sociedade dividida em classes,
se transforma em uma espécie de moeda que as classes
dominantes utilizam para acentuar as “desigualdades”. A
cultura se transforma em instrumento de dominação. Alem
disto, a classe dominante impõem as classes dominadas a
sua própria cultura dando um valor incontestado, fazendo
que sejam um modelo de cultura único e correto. A exemplo,
disso temos a educação de surdos totalmente influenciada
por uma cultura dominante do oralismo, que baseia-se na
reprodução da cultura audista, negando qualquer cultura
1 Escola bilíngue: “ Os surdos, ao defenderem a existência de uma escola
bilíngue para surdos, não estão contra a inclusão escolar, mas assumem e
defendem uma proposta educacional fundada na diferença linguística e cultural dos surdos.” LOPES (2012).
O Decreto nº 5.626/05, em diálogo com as reivindicações das comunidades surdas brasileiras (FENEIS, 1999), defende a educação bilíngue, definindo-a, bem como os espaços onde ela deve ser implantada, nos seguintes termos: São denominadas escolas ou classes de educação bilíngüe aquelas em
que a Libras e a modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. (BRASIL,
2005, Artigo 22, §1º)
2 Oralismo: “Segundo Skliar (2004), o oralismo subordinava se à conquista da
expressão oral pelas crianças surdas e transformava a língua de sinais em um
símbolo de repressão física e psicológica, já que os sinais e o alfabeto manual
eram proibidos, devido ao entendimento de que estes poderiam levar o indivíduo à acomodação e à não aprendizagem da fala. Nesse sentido, a premissa
básica do oralismo era fazer uma reabilitação do surdo em direção à “não surdez” e aos padrões de normalidade preconizados pela sociedade.” LOPES &
COLABORADORES (2012).

surda. Segundo Lopes,
As lutas pelo reconhecimento da língua de sinais nas escolas,
pelo reconhecimento da comunidade surda e pelo fim de práticas oralistas nos trabalhos com sujeitos surdos ocuparam o
cenário educacional com mais expressão acadêmica, social
e política só a partir do final da década de oitenta e início da
de noventa do século XX. (LOPES, 2007, p.25).

Sem a participação de surdos, houve o Congresso de
Milão em 1888, o qual o método do oralismo foi considerado
única forma de metodologia de ensino para o surdo. Um
retrocesso na educação destes sujeitos. Uma imposição da
cultura dominante audista, a qual baseia sua cultura pelo
ato de ouvir, sobre a cultura dos dominados, os surdos.
Bourdieu, percebendo esta dinâmica de poder simbólico,
definiu como arbitrário cultural dominante, que nada mais
é do que uma cultura se impor sobre a outra. Essas relações estão em constante mudanças, tanto pelos avanços
tecnológicos quanto como a sociedade vai percebendo e
relacionando com as pessoas que tem estes atributos. Tudo
depende de qual referencial é dado a questão. Coadunando
com a ideia de Lopes, temos que:
Como já foi desenvolvido anteriormente, enquanto que o
primeiro (ser surdo) implica a presença de conjuntos de práticas culturais que partem de referentes surdos de formas
de ser, o segundo (deficiente auditivo) implica a presença de
conjuntos de práticas, também culturais, mas que partem
de referentes ouvintes de formas de ser. Há aqui uma distância significativa entre esses dois conjuntos de práticas.
(LOPES, 2012, p. 243)

No entanto, pelo o princípio da igualdade e o princípio
da diferença de Santos (2006), o sujeito do discurso é que
deve se emponderar e se reconhecer. É um debate com uma
tensão produtiva, que nos faz ressignificar o outro e a nós
mesmos. Partindo que a luta por direitos humanos visa a
dignidade da vida humana, assim, orientada pelo referencial socio-histórico e cultural, para analisar brevemente, os
direitos positivados que evidenciam essa constante luta por
reconhecimento a ter direitos.
A Declaração dos Direitos da Pessoa Deficiente de
1975, promovido pelas Organizações das Nações Unidas
- ONU- apesar de ser um grande avanço, mostrava-se em
seus argumentos como uma espécie de concessão. Já em
1981, a mesma instituição, promove o Ano Internacional
das Pessoas Portadoras de Deficiência que culminou com
ano de 1982 o Programa Mundial de Ação Sobre Pessoa
Portadora de Deficiência, é considerado por muitos autores
como um marco textual que coloca em agenda a questão
dos direitos humanos da pessoa com deficiência numa
perspectiva inclusiva por querer promover caminhos e não
somente concedê-los. Este programa fala da igualdade de
oportunidade a ter acesso e participar da sociedade mais
efetivamente. Tirando do foco assim, a visão dominante
que se tinha: abordagem médica da deficiência, onde a
reabilitação era vista como salvacionista. O problema da
visão médica era absolutizar a reabilitação como único
caminho possível. Neste aspecto de reabilitação, de ser
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enquadrado a norma, ou seja, “curando” a anormalidade, a
análise sobre a definição clínicoterapéutica da surdez, nos
faz pensar que se fossem apenas a questão da audição, os
direitos humanos da pessoa ouvinte seriam integralmente
respeitados e efetivados. A seguir, a ONU organiza um
texto em 14 de dezembro de 1990, a Resolução Nº 45/1991,
a qual, demandava uma mudança de percepção sobre a
deficiência, tudo isto forjado por lutas de vários grupos
sociais que experimentavam a exclusão por falta de condições materiais objetivas e subjetivas, a qual a sociedade
estava organizada, foi uma mudança de paradigmas: da
percepção para a ação.
A Declaração de Viena (1993), segundo Lindgren Alves
(1995), teve como um dos marcos a reafirmação que todos os
direitos humanos e as liberdades fundamentais são universais. Infere-se, desta afirmação a inclusão, sem restrições,
a pessoa com deficiência, em seu inciso 63:
6. Direitos da Pessoa com Deficiências 63. A Conferência
Mundial sobre Direitos Humanos reafirma que todos os
Direitos Humanos e liberdades fundamentais são universais
neles se incluindo, por conseguinte, e sem quaisquer reservas,
as pessoas com deficiências. Todas as pessoas nascem iguais
tendo os mesmos direitos à vida e ao bem-estar, à educação
e ao trabalho, a viverem com independência e a participarem ativamente em todos os aspectos da vida em sociedade.
Assim, qualquer discriminação direta ou outro tratamento
discriminatório negativo de uma pessoa com deficiência
constitui uma violação dos seus direitos. A Conferência
Mundial sobre Direitos Humanos apela aos Governos para
que, quando tal seja necessário, adotem ou adaptem a legislação existente por forma a garantir o acesso das pessoas com
deficiências a estes e outros direitos”. (ONU, 1993)

Este declaração, segundo Alves (1995), teve características relevantes sobre universalidade e a indivisibilidade
dos direitos humanos. Colocou em agenda o direito à solidariedade e paz, direito ao desenvolvimento e os direitos
ambientais, bem como os Direitos Humanos nas políticas
brasileiras. O inciso 64, afirma que o lugar da pessoa com
deficiência está em toda parte. O inciso 65, deixa evidente
a promoção de igualdade de oportunidades para todos.
Sabendo que para isto, seria necessário uma mudança de
pensamento sobre a formação humanística, em seu inciso
78, firma sobre a importância da educação em direitos
humanos para uma cultura de paz e desenvolvimento.
64. As pessoas com deficiências devem ter lugar em toda a
parte. Deverá ser garantida a igualdade de oportunidades
às pessoas com deficiências através da eliminação de todas
as barreiras socialmente impostas, quer sejam estas físicas,
financeiras, sociais ou psicológicas, que excluam ou limitem
a sua participação plena na vida em sociedade. (ONU, 1993)

Esta declaração tornou-se um marco que colocou em
pauta novamente o Direitos Humanos no cenário mundial,
a Declaração de Viena suscitou a Declaração de Salamanca,
de 1994, a qual destaca a concepção de educação para todos
e o respeito às diferenças. Contribui também, para valorização do que a Constituição Federal Brasileira de 1988 já
226

afirmava em seu Capítulo III, Artigos 205, 206 e 208. Que
dizem que a educação é um direito de todos e dever do
Estado, especificando e detalhando este direito.
A convenção de Guatemala de 1999, a chamada
Convenção Interamericana para Eliminação de todas
as Formas de Discriminação Contra as Pessoas com
Deficiência, tendo o Brasil como signatário, o qual cria o
Decreto 3.956/2001 concordando com ações deliberadas
nesta convenção, abriu espaço para efetivar outras propostas que contribuíram com o texto base em prol da pessoa
com deficiência. Fomenta nas políticas públicas inclusivas
o Decreto nº 3.298/99 CONADE - Conselho Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, e registra no Decreto
nº 5.926/04, artigo 3º, o inciso primeiro que define deficiência como: “toda perda ou anormalidade de uma estrutura
ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere
incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do
padrão considerado normal para o ser humano”. Em seu
inciso segundo, define deficiência permanente como “a que
ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo
suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos”. No
seu terceiro inciso define incapacidade como “uma redução
efetiva e acentuada da capacidade de integração social,
com necessidade de equipamentos, adaptações, meios
ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência
possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu
bem estar e ao desempenho de função ou atividade a ser
exercida”. (BRASIL, 2004). Este mesmo decreto no artigo
4º inciso II, estabelece como deficiência auditiva a “perda
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ,
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz”. (BRASIL, 2004)
Podemos analisar que nestes direitos positivados, a
definição de deficiência é percebida pela perda, anormalidade, incapacidade, colocando a definição de deficiência
auditiva no mesmo patamar de clinicoterápica, com uma
visão medicalizada que busca um padrão de normalidade.
Já na Lei de Libras, podemos compreender um avanço
significativo. O Decreto nº 5.626/05 regulamenta a Lei nº
10.436/02 -Lei de Libras e em seu artigo 2º, apresenta uma
concepção socioantropológica da surdez, por enfatizar as
identidades culturais destes sujeitos a partir da ação comunicativa e linguística através de Libras e pela forma como
relaciona com o mundo através de experiências visuais. A
aprovação da Libras (língua brasileira de sinais) em 2002,
como língua oficial brasileira, tendo o Brasil assim duas
línguas reconhecidas legalmente, a língua portuguesa e a
língua brasileira de sinais - Libras, foi e é um referencial
histórico em direito positivado para a pessoa surda e a
comunidade que se insere.
Art. 2º Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa
surda aquela que, por ter perda auditiva, compreende e
interage com o mundo por meio de experiências visuais,
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua
Brasileira de Sinais - Libras”. (BRASIL, 2005)

Segundo Lopes (2012), a partir deste instrumento é
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possível ressignificar o sujeito surdo em outras esferas
sociais, além das visões corretivas para uma tal normalidade. Em 2006 a Assembléia Geral da ONU, a partir da
Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, que teve como lema “Nada sobre nós, Sem nós”,
em seu artigo 2º, constrói avanços jurídicos para a pessoa deficiência. São estabelecidos os direitos à saúde, à
educação inclusiva, ao transporte, ao lazer, à cultura, à
habilitação, à reabilitação, ao trabalho e à formação profissional. Ele é visto, legalmente, como um sujeito de direito,
abrangendo as duas concepções, tanto clinicoterápica como
socioantropológica. Um avanço para os diálogos e as diversas formas de reconhecer a pessoa com deficiência.
Artigo 1 - O propósito da presente Convenção é o de promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e eqüitativo
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
por parte de todas as pessoas com deficiência e promover o
respeito pela sua inerente dignidade. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física,
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na
sociedade com as demais pessoas. (CORDE, 2008)

De acordo com o IBGE (Censo de 2010), 23,90% da população brasileira total, ou seja 45.606.048 de brasileiros são
pessoas com deficiência. Sendo que 1,12% da população
brasileira total autodeclara que “não consegue de modo
algum” ouvir, ou seja, tem a deficiência auditiva severa. Já
o Distrito Federal possui 22,34% da população com algum
tipo de deficiência, ou seja 574.275 brasileiros. Levando em
consideração os três requisitos que o censo utilizou com
relação ao “ouvir”, temos em nosso DF: “Não consegue de
modo algum”: 5.881;“Grande dificuldade”: 16.720 e “Alguma
dificuldade”: 82.351.
Com isto temos que 104.889 pessoas que residem no
DF se autodeclararam com uma das opções com relação
ao “ouvir”. Sendo assim, deficiência auditiva severa e/ou
surdo, de acordo como analisamos as possíveis definições
anteriormente, tem-se um total de 5.818 pessoas. Partindo
desta análise, o direito à educação para esta população,
torna-se indispensável ter como referência os direitos
humanos como fundamento para novos avanços.
Se nos consideramos surdos não significa que temos uma
paranoia. Significa que estamos sendo o outro com nossa
alteridade. Somos o surdo, o povo unânime reunido na autopresença da língua de sinais, da linguagem que evoca uma
diferença de outros povos, da cultura visual, do jeito de ser.
Somos alteridades provadas pela experiência, alteridades
outras. Somos surdos! (PERLIN, 2003, p. 92).

Diante disto, estes sujeitos podem se autodeclarem surdos usuários de Libras, bem como deficientes auditivos.
Coadunando com o livro “A Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência Comentada” (CORDE;SEDH, 2008),
que acrescenta ao lema da convenção de 2006, “Nada Sobres
as Pessoas com Deficiência sem as Pessoas com Deficiência!”,
temos que a definição de ser surdo e/ou deficiente auditivo
esta para além de dicotomias. Segundo Skliar,

A surdez configura-se atualmente como um território de
representações que não pode ser facilmente delimitado ou
distribuído em modelos conceituais opostos, tais como clínicos ou sócio-antropológicos. Trata-se, melhor dizendo, de um
território irregular por onde transitam discursos e práticas
assimétricos quanto às relações de poder/saber que os determinam. Passar da naturalização da medicina á curiosidade
da etnografia […] E questão central me parece ser, ao invés,
passar da curiosidade etnográfica ao reconhecimento político
da surdez como diferença. (SKLIAR, 1999, p.10)

Partindo deste autor e das contribuições extremamente
relevantes de Perlin (2003) 3, a articulação entre direitos
humanos e a educação de surdo, estão em uma tensão
dialética (SANTOS, 2006), que visam as relações existente
entre o sujeito e o objeto, dando-se conta que a cultura está
para natureza humana, e vice-versa, assim rompe com
antigos paradigmas, que estudavam o homem separado de
sua cultura, e tentam responder aos desafios de desigualdades e exclusões que a crise da Modernidade apresenta.
Informando que a escola inclusiva 4 para estes sujeitos de
direitos devem valorizar a cultura surda 5 e suas implicações
na participação social. Atualmente a visão socioantropológica e biopscissocial vem mostrando avanços em direção
ao direito à educação desses sujeitos de direitos, também,
com a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei
nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão
- (LBI). A partir, de ações efetivas e direitos positivados
podemos ter o fazimento de uma nova visão sobre estes
sujeitos de direitos para sujeitos políticos (FREIRE, 1978).
O problema ou obstáculo não se encontra na pessoa ou em
sua deficiência, mas evoca que a deficiência assume um
construto social que leva à marginalização e consequentemente, à exclusão. Evidenciando que a estrutura social e
suas redes devem criar espaços dialógicos e de ações para
contemplar as diferentes diversidades humanas.

3. CONCLUSÕES
A história dos direitos humanos deve ser percebida como
um avanço para o bem da humanidade e um construto
social e humano. Não podemos atribuir sua criação
somente ao ocidente ou oriente, por saber que a história
da própria humanidade não teve nenhum dos dois como
centro de toda produção humana. De fato, a Declaração
3 PERLIN: Gládis Perlin é Professora e Doutora Em Educação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1987). Possui graduação em
Licenciatura em Teologia pela PUC-RS (1987), mestrado (1998) e doutorado
(2003). Foi a primeira surda a obter o título de doutora no Brasil. Atualmente é
professora adjunta na Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de |Educação de Surdos, atuando principalmente com os temas:
Surdo, Identidade, Alteridade, Diferença, Cultura, Educação.
4 Escola inclusiva: O Decreto nº 7.611/11, dispõe sobre a educação especial,
o atendimento educacional especializado e dá outras providências, a partir da
Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência (ONU/2006).
5 Cultura surda: A cultura dos surdos é uma cultura visual, e a língua de sinais
é o código mais compartilhado, o marcador cultural primordial, aquele que
faz com que os surdos se sintam à vontade nos espaços comunitários em que
se reúnem e que permite a troca de experiências ente eles. É pela língua de
sinais que as identidades surdas vão sendo constituídas e significadas culturalmente no grupo.” LOPES & COLABORADOES (2012)
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dos Direitos Humanos (1948), deve ter a sua importância
reconhecida, por ser um produção humana feito a partir
de lutas que visavam a dignidade humana, por ser corajosa
frente à demanda da época e suas contribuições até a atualidade. Sabemos da crueldade que os homens são capazes,
e sua criação serve para mostrar que é possível construir
um futuro melhor para toda humanidade.
Como contribuição deste estudo, verificamos que a
legislação de acordo com o seu distanciamento ou aproximação das concepções sobre direitos humanos pode ter
um caráter clinicoterapeútico e socioantropológico sobre a
surdez. Isto influencia ativamente nas condições sociais e
o acesso ao direito para estes educandos surdos. Para isto,
é fundamental reconhecer a autonomia e capacidade de
emancipação dos sujeitos envolvidos através da alteridade.
Ter o direito à educação, passa pelo processo de ressignificar esta própria educação. Inclusive discutindo que tipo
de escola inclusiva deve ser construída para as demandas
e expectativas destes sujeitos. A definição de surdo e deficiente auditivo depende do contorno do olhar que damos.
No entanto, cabe ao próprio sujeito a sua autodefinição.
As diferentes definições para estes termos encontra-se em
um discurso que demanda uma ruptura epistêmica para
não ser apenas uma troca de termos, deve caminhar pelo
reconhecimento da diferença que constitui sujeitos multifacetados e possuidores de direitos. Buscar uma escola
que atenda as necessidades objetivas e subjetivas, que
promova uma independência para transformação social
destes educandos surdos é promover os direitos humanos
e suas ramificações em vários espaços sociais, culturais e
econômicos, é caminhar para a construção de uma sociedade mais justa.
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RESUMO – A partir do teste da psicogênese, os professores se propõem a avaliar cada etapa do desenvolvimento da escrita do seu aluno em fase inicial de alfabetização. Ao contrário, quando se questiona esse saber
sobre o aluno com cegueira congênita, as respostas, muitas vezes, caem no vazio. Existe diferença entre o
processo de desenvolvimento da escrita do aluno vidente e do aluno com cegueira congênita? O processo de
desenvolvimento da aprendizagem e da aquisição da escrita acontece da mesma maneira para crianças com
cegueira congênita ou videntes? Foram as problematizações levantadas para a construção desse trabalho. Há
uma diferença singular na organização do planejamento pedagógico voltado para o aluno com cegueira congênita, haja vista a necessidade desse educando de acessar a representação gráfica na configuração em relevo,
Sistema Braille. Diante de tais circunstâncias, o presente artigo tem como objetivo caracterizar as formas de
avaliação do aluno com cegueira congênita no processo inicial da alfabetização. O caminho metodológico
baseou-se na abordagem qualitativa e o método utilizado foi o estudo de caso. Os instrumentos utilizados
foram: questionários e observações para levantamento e construção das informações. Participaram desse
estudo quinze alunos cegos congênitos e sete professores. Como resultado essencial, constatou-se que ainda
não há uma proposta unificada nos documentos legais da SEEDF que deem suporte concreto no que tange
sobre a avaliação do progresso acadêmico do aluno com cegueira. Atualmente, essa tarefa recai sobre o professor regente, que se mobiliza no para criar estratégias e recursos pedagógicos diferenciados para tal avaliação,
o que leva a uma baixa expectativa quanto à aprendizagem do aluno com cegueira, se comparado ao vidente.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação; alfabetização; cegueira.
ABSTRACT – From the test of psychogenesis, teachers propose to evaluate each stage of development of your student’s writing
in the early stages of literacy. On the contrary, when you question that know about the pupil with congenital blindness, the
answers often fall into the void. There is no difference between the process of development of student writing psychic and the
pupil with congenital blindness? The development process of learning and the acquisition of writing happens in the same
way for children with congenital blindness or psychics? Problematizações were raised for the construction of this work.
There’s a unique difference in the Organization of educational planning focused on the pupil with congenital blindness, given
the need of this raising to access the graphical representation in embossed Braille System Configuration. Faced with such
circumstances, this article aims to characterize the forms of assessment of the pupil with congenital blindness in the process.
KEYWORDS: evaluation; literacy; blindness.

1. INTRODUÇÃO
A pesquisa foi motivada a partir da experiência docente
de 22 (vinte e dois) anos atuando na prática pedagógica de
alfabetização, em escola da rede pública do Distrito Federal
que atende alunos, cegos e com baixa visão, nesse nível
de ensino.
Ao observar a prática pedagógica de alfabetização com
alunos cegos e com baixa visão é possível perceber que
existem similaridades e divergências na organização do
trabalho pedagógico entre os profissionais que atuam com
tais discentes, que convergem na dúvida sobre qual a escola

mais apropriada para alfabetizar o aluno com cegueira
congênita. As opiniões se dividem entre a necessidade
uma escola especializada nessa deficiência como a mais
adequada. E a ideia de que o ensino regular, juntamente
com outras crianças videntes, poderia ser o ambiente mais
apropriado.
Conforme Fernandes (1999) reforça-se nesse estudo o
mesmo questionamento feito por ele, ao perguntar se existe
um método específico para desenvolvimento da escrita do
aluno com cegueira congênita. Esse questionamento foi
fundamental para o delineamento dessa pesquisa, que se
dedicou a investigar as formas de avaliação do processo de
alfabetização do aluno com cegueira congênita.
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Conforme Krik e Zych (2009) têm-se na teoria, que o
processo de aprendizado do aluno com cegueira congênita e
do vidente é o mesmo, o que muda são os recursos didáticos
e a forma de escrever e ler as letras representadas. Para o
aluno vidente é realizado por meio de imagens e para o
aluno com cegueira congênita é representada em relevo
com formatos diferentes, Sistema Braille. (Krik e Zych,
2009, p. 3552, grifo nosso). Sendo assim, todo professor
capaz de alfabetizar sabe avaliar em que fase do processo
de desenvolvimento da escrita encontra-se seu aluno, quer
seja vidente ou com cegueira.
Nesse viés constrói-se outro questionamento: Como
tem sido avaliado processo inicial da alfabetização do aluno
com cegueira congênita para promoção em outros níveis
de aprendizagem?
No Currículo em Movimento da SEEDF 1 a avaliação
formativa 2 é adotada como concepção e prática norteadora para toda a Educação Básica, pois possibilita análise
e apreciação do processo de ensino e de aprendizagem
oportunizando a progressão continuada e assistida das
aprendizagens de todos os estudantes de maneira responsável. (DISTRITO FEDERAL, 2014).
Ainda que o amparo legal se constitua como uma nova
compreensão do atendimento ao aluno cego na sua singularidade e necessidades de adequações educacionais, muitos
entraves no cotidiano findam por revelar uma fragilidade
na organização do trabalho pedagógico voltado para esse
público. Os próprios exames nacionais apresentam baixos
índices de desempenho acadêmico dos estudantes em início
de escolarização. Mesmo que não mencionem quantitativos
de crianças com necessidades especiais, elas estão presentes na escola e participam das avaliações em larga escala.
Portanto, este trabalho tem como objetivo geral caracterizar as formas de avaliação no processo inicial de alfabetização do aluno com cegueira congênita 3. Desse objetivo
geral desdobram-se os seguintes objetivos específicos,
a saber: Observar turmas de 1º ano do Bloco Inicial de
Alfabetização - BIA em escola especializada em deficiência
visual, e em mais uma escola da SEEDF que tenha alunos
com cegueira congênita incluídos; Caracterizar as formas
de avaliação nas turmas de 1º ano do BIA nas escolas observadas; Identificar as formas de avaliação da criança vidente
e da criança com cegueira nas escolas observadas; e Traçar
um comparativo entre essas formas de avaliação.
Para uma apresentação mais didática, a revisão de literatura do trabalho está dividida em quatro tópicos sendo:
(1) Deficiência Visual; (2) Desenvolvimento da leitura e
da escrita; (3) Avaliação do processo de alfabetização;
(4) Inclusão e avaliação do aluno com cegueira congênita no processo inicial de alfabetização. Em seguida são
1 Currículo em Movimento é a sistematização da estrutura curricular da
SEEDF, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação
Básica, organizadas em ciclos e seriação, no intuito de assegurar a permanência do aluno no processo escolar, por meio da democratização de saberes e da
formação integral rumo à emancipação.
2 Allal (1986 apud Villas Boas 2011, p. 17) – A avaliação formativa tem a finalidade de fornecer informações que permitam a reorganização do trabalho
pedagógico em atendimento às diferenças individuais observadas.
3 Congênito – aquilo que foi adquirido antes do nascimento.
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apresentadas a metodologia, os resultados e as análises dos
mesmos. E, por fim, são feitas as considerações finais a respeito da avaliação do processo de alfabetização da criança
com cegueira congênita, sobre a formação dos docentes
e as limitações encontradas na realização deste trabalho.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Fundamentação Teórica
Cegueira: A definição do grupamento de deficiência visual,
cego e baixa visão, se dá por duas escalas oftalmológicas:
acuidade visual, aquilo que se enxerga a determinada distância e campo visual, a amplitude da área alcançada pela visão.
Para a Organização Mundial da Saúde - OMS (1972, apud
CONDE), uma pessoa é considerada cega se corresponder a
um dos critérios seguintes: a visão corrigida do melhor dos
seus olhos é de 20/200 ou menos, isto é, se ela pode ver a 20
pés (6 metros) o que uma pessoa de visão normal pode ver
a 200 pés (60 metros), ou se o diâmetro mais largo do seu
campo visual subentende um arco não maior de 20 graus,
ainda que sua acuidade visual nesse estreito campo possa
ser superior a 20/200.
Já no campo pedagógico, conforme a Orientação
Pedagógica da Educação Especial delimita-se como cego
aquele que, mesmo possuindo algum resíduo visual, necessita de suporte do Sistema Braille como método de leitura
e escrita. (DISTRITO FEDERAL, 2010).
Em 1825, o francês Louis Braille inventou um código
universal de leitura e escrita tátil para pessoas cegas que
se baseia na “combinação de 63 pontos que representam
as letras do alfabeto, os números e outros símbolos gráficos” (SÁ et al. 2007, p. 22). O Sistema Braille é composto
pelo arranjo de seis pontos em relevo, dispostos em duas
colunas de três pontos alinhados, sendo cada conjunto
desses denominado cela Braille. Os pontos são numerados
inicialmente na coluna da esquerda de cima para baixo e,
posteriormente na coluna da direita também de cima para
baixo. Conforme explica Sá et al (2007), o Braille pode ser
escrito por meio de uma reglete e punção ou com o uso de
uma máquina de escrever Braille.
O aluno cego precisa ter pleno conhecimento de quantificação e orientação espacial para poder aprender o Sistema
Braille, segundo SÁ et al (2007, p. 24):
A escrita em relevo e a leitura tátil baseiam-se em componentes específicos no que diz respeito ao movimento das
mãos, mudança de linha, adequação da postura e manuseio
do papel. Esse processo requer o desenvolvimento de habilidades do tato que envolvem conceitos espaciais e numéricos,
sensibilidade, destreza motora, coordenação bimanual, discriminação, dentre outros aspectos. Por isso, o aprendizado
do sistema Braille deve ser realizado em condições adequadas, de forma simultânea e complementar ao processo de
alfabetização dos alunos cegos.

Assim, a criança cega, como a vidente, necessita passar
por experiências no ato de escrever. Portanto, o punção,
a reglete ou a máquina de datilografia Braille devem estar
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ao seu alcance para lhe despertar a vontade e o interesse
pela leitura e pela escrita (ALMEIDA, 2002).
Desenvolvimento da leitura e da escrita: De acordo com
Cunha (2009), o processo de ensino e aprendizagem na
escola deve ser organizado tendo como referência o nível de
desenvolvimento real da criança para que o professor saiba
onde principiar e oportunizar estímulos, com o auxílio do
meio, para que a criança avance.
Conforme Cuberes (1997), antes da obtenção da linguagem, as crianças já são capazes de interpretar o comportamento dos outros e respondem a ele. Com isso, a criança
vai formando um modelo interno do mundo social. Esse
modelo vai sendo formado com base em representações
ou esquemas mentais, pois por meio dessas percepções
de representações é que se dá o começo dos conceitos e a
base da aprendizagem das palavras. E com a conquista da
linguagem a criança passa por um processo ainda maior, ela
começa a criar, a imaginar, e assim ler o mundo a sua volta.
Gardner (2001) afirmou que:
[...] muito conhecimento é aprendido e comunicado através
de gestos e outros meios linguísticos. A descrição de aspectos
do mundo, através de gestos, desenhos, construções com blocos ou argilas é um acesso simbólico de grande significação
na primeira infância. (p.53).

O autor realizou um estudo em Harvard sobre a simbolização após acompanhar nove crianças recém-nascidas até
seus sete anos de idade e concluiu que “a decisão universal
de começar a escolarização formal em torno de 05 a 07 anos
de idade não é um acidente, ela pressupõe facilidade com
os símbolos ou registros que se referem por si a outros
símbolos”. (GARDNER, 2001, p.70).
Contudo, ressalta Cunha (2009) que a criança quando
desenha está brincando, deixando sua marca, criando, contando histórias. Enfim, o desenho é para a criança uma
fala, uma primeira escrita. Com relação a isso, Freire (2001)
afirma que “quando uma criança brinca, joga, ou desenha,
ela está desenvolvendo a capacidade de representar, de simbolizar. É construindo suas representações que as crianças
se aproximam da realidade” (p. 25).
Para que aprenda a ler, a criança deverá ser capaz de
compreender que a relação entre um símbolo e a coisa que
ele simboliza é inteiramente arbitrária, pois não tem as
mesmas características. Para que essa criança aprenda a
ler e escrever ela deve desenvolver certas capacidades, tais
como: fazer uma ligação simbólica entre os sons da fala e
letras do alfabeto; enxergar as distinções entre as letras;
capacidade de ouvir e ter consciência dos sons da fala, com
suas distinções relevantes na língua (FREIRE, 2001).
Portanto, o processo da leitura e da escrita deveria
acontecer de forma naturalmente lúdica. No entanto, para
Almeida (2002) a criança cega não passa com tal naturalidade por essas experiências enriquecedoras. Falta-lhe a
natureza imitativa. O ato da escrita, tão simples e prazerosa
para uma criança vidente, transforma-se numa lacuna para
a criança cega nos primeiros anos de sua vida.
Avaliação do processo de alfabetização: Segundo
Luckesi (2011), a avaliação da aprendizagem começou a

ser proposta, compreendida e divulgada a partir de 1930,
quando Ralph Tyler inventou essa expressão, querendo
chamar atenção dos educadores para os cuidados que deveriam ter com a aprendizagem de seus alunos.
E, para construir os resultados desejados, Ralph Tyler
(apud LUCKESI 2011, p. 28) propôs um sistema de ensino,
que seria o mais óbvio possível, assim caracterizado: (1)
ensinar alguma coisa, (2) diagnosticar sua realização, (3)
caso a aprendizagem fosse satisfatória, seguir em frente,
(4) caso fosse insatisfatória, proceder a reorientação, tendo
em vista obter o resultado satisfatório.
No caso do Brasil, somente no final dos anos 60 e início
dos anos 70 que se começou a falar em avaliação da aprendizagem, e apenas em 1996 que a expressão aparece no texto
da Lei de Diretrizes e Bases – LDB. Conseguiu-se a mudança
no texto da Lei, mas na prática escolar ainda se distancia de
consegui-la integralmente. Há necessidade de “aprender a
avaliar”, ao contrário de uma prática pautada no examinar,
em detrimento do avaliar (LUCKESI 2011, p. 29).
De acordo com Ferreiro e Teberosky (1999), as crianças
passam por etapas na construção da sua escrita. Partem dos
desenhos que representam sua expressão sobre algo, grafismos que são tentativas aleatórias de escrita podendo ser
representadas por meio de traços separados para imitar a letra
de imprensa ou traços contínuos indicando a letra cursiva.
Segundo as autoras supracitadas, após vivenciarem
essas etapas começam a apresentar algumas formas de
escrita, como letras e números, mas de forma desordenada.
Posteriormente, entram na fase de escrever apenas letras
aleatórias para designar palavras. Após essa etapa, já conseguem representar algumas letras que compõem a palavra
desejada e chegam, finalmente, na construção da palavra
de forma correta ou com pequenos erros. (FERREIRO E
TEBEROSKY, 1999).
Portanto, de acordo com pesquisa realizada por Ferreiro
e Teberosky (1999), podem-se agrupar crianças em mesma
fase de desenvolvimento da escrita, partindo dos pressupostos acima citados.É comum encontrarmos nas Escolas
Públicas do Distrito Federal professores do 1º ano do Ensino
Fundamental se baseando no Teste da Psicogênese de
Emília Ferreiro como forma de avaliação (ou seria apenas
um exame?) da fase de desenvolvimento da escrita em que
se encontram os alunos.
No Currículo em Movimento da SEEDF observa-se que
o ensino da Língua Portuguesa – a Língua Materna – tem
passado por diferentes enfoques ao longo da história:
do método sintético ao analítico, da simples reprodução
mecânica, ao caminho no qual o estudante é um sujeito
ativo no processo de aprendizagem, sendo capaz de pensar,
compreender e reconstruir. (DISTRITO FEDERAL, 2014).
Não obstante, temos como um dos objetivos que compõem o Currículo em Movimento da SEEDF (DISTRITO
FEDERAL, 2014) a avaliação formativa, que é imprescindível
para o redirecionamento da ação didática do professor,
tornando-a reflexiva e sustentada em situações contextualizadas, lúdicas, num diálogo multidirecional, que contemple
a lógica do processo de aprendizagem. Assim sendo, não
existem limitadores de quem seja o público a ser avaliado,
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inclusive o aluno com cegueira congênita.
Inclusão e avaliação do aluno com cegueira congênita
no processo inicial de alfabetização: Para Bereta e Viana
(2014), uma escola se torna realmente inclusiva quando,
antes de qualquer coisa, faz um levantamento das adaptações necessárias para receber os mais variados alunos.
Afirmam ainda que:
Com o processo de inclusão todas as crianças com algum tipo
de deficiência passam a ter o direito à escolarização o mais
próximo possível dos padrões considerados normais para
os alunos que não possuem deficiência. Para que isso seja
possível o sistema escolar tem que adaptar-se às necessidades
dos alunos. (BERETA e VIANA, 2014, p. 120).

No momento em que uma criança vidente se depara
diante de uma folha de papel ao ter rabiscado a mesma,
consequentemente, necessita adquirir uma significação
para este rabisco. Com a criança cega ocorre da mesma
forma quando esta entra em contato com o conjunto de
pontos que constituem os caracteres do sistema Braille,
precisando de um valor simbólico (KRIK e ZYCH 2009).
Para estudiosos da linha construtivista, a aprendizagem
não se dá por exercício repetitivo, mas pela possibilidade
do pensar, analisar, comparar, pesquisar, ter dúvidas e
buscar soluções com o auxílio do professor. No caso da
alfabetização de alunos com cegueira congênita, não se
pode negar o desenvolvimento integral, a utilização de
técnicas e recursos específicos fundamentais ao êxito da
aquisição do processo de leitura e escrita no Sistema Braille.
(BRASIL, 2006).
De acordo com pesquisa realizada por Krik e Zych
(2009), os professores dos anos iniciais percebem o desenvolvimento da aprendizagem do aluno cego mais lento
que os demais, e que por esse motivo, não são avaliados da
mesma forma, nem com a mesma metodologia.
Todavia, cabe ao professor alfabetizador levar a criança
a experimentar diferentes situações de aprendizagem,
para que ela possa aprender a explorar, manipular, perceber, reconhecer e, finalmente, conhecer o mundo ao qual
pertence. (BRASIL, 2006).
Assim, a alfabetização do aluno com cegueira congênita
acontecerá de forma exitosa conforme a criatividade e os
métodos utilizados pelo professor. Este precisa enriquecer e atrair o aluno de forma que a alfabetização se torne
prazerosa. (KRIK e ZYCH, 2009).
Para tanto, “alguns procedimentos e instrumentos de
avaliação baseados em referências visuais devem ser alterados ou adaptados por meio de representações e relevo”.
(SÁ et al, 2007, p. 26). No entanto, não se pode esquecer que
a criança com cegueira congênita não tem pistas visuais,
como desenhos que o levam a reconhecer uma palavra,
nem mesmo esta palavra incluída em uma oração, pois o
alcance da ponta do dedo é muito limitado, reconhecendo
apenas um símbolo por vez. (BRASIL, 2006).
Como espaço institucionalizado, a escola tem como função social promover a aquisição, transmissão e ampliação
do saber, visando a formação do indivíduo. Por tanto, a aula
é o ambiente onde se dá a relação ensino / aprendizagem.
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(BRASIL, 2006).
Neste contexto, o aluno com cegueira congênita deve
ser avaliado dentro da visão de compreensão do indivíduo.
A avaliação compreensiva é processual, implicando a verificação de desenvolvimento ao longo do tempo, de forma
contínua. (BRASIL, 2006). Assim, dentro da perspectiva
da avaliação compreensiva, qualquer que seja o aluno em
processo inicial de alfabetização terá seu desenvolvimento
verificado de forma única e contínua.

3. METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho foi utilizada uma abordagem qualitativa, que segundo Tozoni-Reis (2010, p. 15) “na
produção de conhecimentos sobre os fenômenos humanos
e sociais, interessa muito mais compreender e interpretar
seus conteúdos que descrevê-los”, sem que se perca o rigor
metodológico e a compreensão dos diversos elementos dos
eventos estudados. E o método de investigação empregado
foi o Estudo de Caso em forma de Pesquisa de Campo. A esse
respeito, afirma Yin (2015, p. 32) que, por esta via de pesquisa,
permitem-se as questões “como” e “por que” e atendem ao
que o pesquisador está realmente interessado em tratar.
Para a realização da pesquisa foram escolhidas duas escolas da Diretoria Regional do Plano Piloto/ Cruzeiro da SEEDF
por proximidade geográfica, Escola Alfa e Escola Beta. A pesquisa foi autorizada pela Coordenação Regional de Ensino,
responsável pela escola na região administrativa escolhida e
os professores participaram do estudo nas referidas escolas
assinaram Termo de Consentimento Livre e esclarecido,
declarando voluntariedade na pesquisa. Não foram feitas,
tampouco divulgadas imagens das crianças observadas no
contexto de sala de aula. Entretanto seus responsáveis foram
informados e assinaram termo de ciência e de autorização
para que a pesquisa fosse iniciada nas duas escolas.
Foram observadas as atividades pedagógicas voltadas
ao processo de formação em alfabetização de três turmas
de 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Alfa, sendo
duas turmas da Escola Beta e alunos da Sala de Recursos
da Escola Beta. Conforme González Rey (2010), “definimos
por instrumento toda situação ou recurso que permite ao
outro expressar-se no contexto de relação que caracteriza
a pesquisa” (p.42).
Nos momentos de coordenação dos professores foi solicitado que respondessem ao questionário (anexo) que tratava de situações de aprendizagem e sua devida avaliação.
Também foi solicitado aos professores da Sala de Apoio à
Aprendizagem Específica para Deficientes Visuais que respondessem ao mesmo questionário. Ainda nas coordenações
houve trocas de informações verbais a respeito das respostas
solicitadas no questionário, além das observações nas turmas.

4. RESULTADOS E ANÁLISE DA
INFORMAÇÃO
Segundo Silva e Cappelle (2013), “a construção e a análise
da informação se dão pela captação das expressões dos
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sujeitos pesquisados, produzidas por meio dos instrumentos utilizados nos momentos empíricos programados” (p.6).
A análise e interpretação dos instrumentos se deram
posteriormente às observações, aplicações de questionários
e conversas informais. Tais análises foram feitas dentro da
perspectiva qualitativa de pesquisa, considerando o teor das
respostas apresentadas pelos professores. Posteriormente,
foi feita a descrição e discussão de tais respostas. Na interpretação do questionário foram levantados alguns dados
a respeito da formação dos docentes e do método de avaliação utilizado.
Nas questões de 01 a 03 do questionário, que tratava
da formação dos docentes percebeu-se que todos os sete
docentes tinham formação para atuar em turma de alfabetização, porém quando se tratou da formação específica para
atuar com o aluno cego, as duas professoras das turmas
da Escola Beta não tinham tal formação e não se sentiam
preparadas para atuar em turma de inclusão.
Na pergunta número 03, foi questionado aos docentes
se já tinham desenvolvido atividade de alfabetização com
alunos cegos. Dos sete participantes, três responderam
que nunca tinham alfabetizado alunos com essa limitação.
Na questão 04, que questionava sobre a experiência dos
professores com aluno cego, quatro docentes confirmaram
já ter alfabetizado alunos com cegueira congênita anteriormente, enquanto três estavam vivenciando tal experiência
pela primeira vez, demonstrando ser um grande desafio.
A partir da questão 05 as formas de avaliação do processo inicial de alfabetização começaram a ser questionadas. Sobre as concepções de avaliação, ao serem questionados os conceitos de avaliação formativa, somativa e
diagnóstica foi revelado que, embora todos os docentes
terem respondido saber sobre tais definições, na conversa
informal percebeu-se que não havia um conhecimento
teórico construído, por parte deles, sobre essas questões.
Houve unanimidade quando questionado sobre o uso
da avaliação diagnóstica para determinação do nível da
escrita dos discentes e isso confirmaram nas informações
verbais, quando citaram o teste da psicogênese a partir da
abordagem de Emília Ferreiro como fonte norteadora para
tal avaliação. A partir desse teste era possível identificar o
nível de alfabetização que se encontravam os alunos. No
entanto, dos sete docentes participantes, apenas dois disseram aplicar o teste para avaliar o processo de alfabetização
do aluno cego. Os outros participantes revelaram formas
individualizadas de avaliação, tendo como base os materiais produzidos pelos alunos, demonstrando fragilidades
nessa avaliação.
A questão 12 que versava sobre a forma do professor
avaliar em qual nível da escrita se encontra seu aluno cego,
cinco docentes responderam que utilizavam o relatório
descritivo do ano anterior sobre o aluno ou o relatório da
Equipe de Apoio à Aprendizagem. Tais relatórios continham informações sobre as atividades pedagógicas realizadas com o aluno na série em que se encontravam anteriormente. Significa dizer que a avaliação do aluno era copiada
do parecer de outros profissionais, que a realizaram em
épocas anteriores. O professor, responsável pelo aluno na

atualidade, não fazia nenhuma atividade de verificação do
avanço da aprendizagem do estudante. Aspecto que revelou uma avaliação negligenciada e impeditiva de avanços
acadêmicos, uma vez que a avaliação do aluno cego era
sempre repetida e desatualizada.
Por meio das observações foi possível perceber que as
atividades aplicadas nas turmas da Escola Beta não eram
iguais para alunos cegos e videntes. Ficou constatado, por
meio da observação em sala, que as atividades direcionadas aos alunos cegos apresentavam menor complexidade,
quando comparadas às atividades direcionadas aos alunos videntes. Foi evidenciado ainda que, os alunos cegos
estavam sendo alfabetizados, utilizando o Sistema Braille
apenas fora do ambiente da sala de aula, na sala de recursos,
onde, de fato, estavam sendo incluídos e atendidos nas
suas especificidades pedagógicas. Ao contrário do que está
previsto pela própria rede pública de ensino, quando prevê
práticas inclusivas de atendimento aos alunos nas diferenças e singularidades dentro do contexto de sala de aula
Na Escola Alfa, foi observado que o trabalho pedagógico
realizado com os alunos cegos era produzido pelos próprios
professores, de acordo com a necessidade de cada aluno.
Significa dizer que a forma de avaliar de cada professor
se baseava na sua própria experiência e subjetividade.
Possivelmente, se houvesse troca dos materiais aplicados
aos alunos, eles não seriam capazes de responder ao processo avaliativo, uma vez que só reconheciam o material
que era produzido para eles.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desse estudo possibilitou refletir sobre o processo de avaliação do aluno com cegueira congênita, visto
que há essa especificidade na Rede Pública de Ensino do
Distrito Federal, e não se pode omitir do planejamento
pedagógico e das discussões docentes.
Tal como os demais alunos, o aluno com cegueira congênita se desenvolve de forma global, completa, de acordo
com experiências vividas a partir de experimentações diversas. Alfabetizar um aluno com cegueira congênita implica
reconhecer que a capacidade cognitiva desse sujeito vai
além de sua limitação visual. A avaliação é algo intrínseco
ao ser humano, e mais recorrente ao professor, devido suas
próprias experiências escolares como discentes.
Durante muito tempo, inclusive até o presente
momento, a avaliação tem sido utilizada como forma de
valoração e classificação dos alunos em qualquer etapa
de seu desenvolvimento. Diante dos resultados expostos,
percebem-se dificuldades, barreiras, entraves quando colocado para o professor da Educação Básica que a forma de
avaliação do aluno passa a ser processual e contínua, sem
mensuração nem categorização.
Dentro desta perspectiva, um aspecto importante revelado na pesquisa foi a constatação de que existem lacunas
teóricas na formação dos professores. Ao se referirem aos
conceitos de avaliação formativa, por exemplo, sinalizaram não ter respostas sólidas sobre tal assunto. Devido a
esses lapsos, observou-se que, de forma geral, o professor

Educação e diversidade
ISSN: 2525-9571

235

RIBEIRO, A. A. A. M. e SILVA, F. B. M. R.

regente não mantém o mesmo padrão e profundidade nas
atividades dos alunos com cegueira congênita incluídos,
quando comparados às demais crianças da turma.
Assim, quando se traça um comparativo entre a forma
de avaliação do aluno com cegueira congênita com a do
aluno vidente, percebem-se diferenças reais de metodologia
e profundidade. E ainda, que as expectativas quanto às
aprendizagens do aluno com cegueira congênita são baixas.
Como limitações dessa pesquisa surgiram a falta de
tempo, de recursos pedagógicos específicos, profissionais
habilitados para a alfabetização de alunos com cegueira
congênita em classes comuns, e cursos na área da deficiência visual.
Diante da impossibilidade de englobar todos os enfoques explicitados na presente pesquisa e que aparentam
requerer destaque em futuros trabalhos, propõe-se aprofundamento nas seguintes direções:
• Realizar pesquisas qualitativas no âmbito de todas as
Unidades de Ensino da SEEDF que atuam na alfabetização
do aluno com cegueira congênita, no intuito de mapear as
formas de avaliações dos mesmos;
• Em virtude da falta de recursos pedagógicos específicos
para uma sistematização unificada de avaliação do processo
de alfabetização do aluno com cegueira congênita, recomenda-se a criação de material didático voltado para formação e
orientação de docentes da Rede Pública de Ensino do Distrito
Federal;
• Investigar se há alguma forma unificada de avaliação do
processo de alfabetização do aluno com cegueira congênita
nas demais Unidades da Federação.
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RESUMO – O estudo teve por objetivo discutir o preconceito, a homofobia e a violência, bem como a sexualidade.
Buscou-se problematizar a realidade cotidiana dos adolescentes, com a finalidade de desenvolver estratégias
para o acolhimento da diversidade. O método utilizado foi um relato de experiência de Educação popular.
Esse foi realizado com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, os quais estão em tratamento para
o uso abusivo de drogas. Foram organizados oito encontros consecutivos, realizados semanalmente, nas
quartas-feiras, pela manhã, com duração de duas horas, no período de março a maio de 2015. A população
alvo foram adolescentes do sexo masculino, entre 13 e 17 anos de idade. Utilizou-se, como ferramenta o teatro
de fantoche intitulado de o oprimido e o opressor, e a roda de diálogo, através da metodologia participativa.
Conclui-se, com esse trabalho, que a atividade educativa não é um processo estático, pois a simples transmissão da informação não assegura mudanças significativas, que levam a uma melhoria da qualidade de vida
da população. É necessária uma reflexão crítica do indivíduo, do grupo e dos profissionais responsáveis pela
Educação em Saúde, para juntos, identificarmos os problemas e propor ações intersetorias: saúde, educação,
assistência social e outras secretárias, a fim de modificar esta realidade.
PALAVRAS-CHAVE: adolescência; sexualidade; preconceito; violência; educação.
ABSTRACT – The study aimed to discuss racism, homophobia, violence and sexuality. We attempted to discuss the daily
reality of adolescents in order to develop strategies for accommodating diversity. The method used was a report of popular
education experiences. This was conducted with adolescents in social vulnerability, which are in treatment for drug abuse.
eight consecutive meetings were organized, held weekly on Wednesdays in the morning, lasting two hours, the period from
March to May 2015. The target population was male teenager, between 13 and 17 years old. It was used as a tool puppet
theater entitled “the oppressed and the oppressor” and dialogue wheel through participatory methodology. In Conclusion,
we understand that the educational activity is not a static process, as the simple transmission of information does not
guarantee significant changes that lead to an improvement of the population’s quality of life. It’s in need a critical reflection
of all involved in the educational process in health. And then together identify the existents problems and then propose
intersectional actions as it is needed. So then, the health, education, social assistance and other departments canstart to
modify this reality.
KEYWORDS: teenager; sexuality; racism; violence; education.

1. INTRODUÇÃO
Esse trabalho é um relato de experiência de Educação popular, que foi realizado com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, os quais estão em tratamento para o uso
abusivo de drogas. A família tem papel básico, no desenvolvimento dos seus filhos, e deve garantir assistência e cuidado
em todas as fases de seu desenvolvimento, pois o contexto
familiar é significativo, principalmente na adolescência.
Atualmente há diferentes conceitos de família, no
alongamento de leituras sobre a temática, identificam-se
elementos comuns nas definições, “como a composição
por pessoas ligadas entre si por relações de afinidade,
descendência e consanguinidade, com destacada função

reprodutora, quotidiana e geracional (BARNABÉ, 2012 p.
02)”. O modelo de família nuclear brasileira, que se estabeleceu como padrão no ocidente, começou a mudar, ainda
que de forma desigual, em suas diversas regiões. Embora
não tenha afetado todas as partes do mundo igualmente, de
maneira geral aumentou a tendência de famílias chefiadas
por mulheres e de pessoas vivendo sozinhas (José Filho apud
OLIVEIRA, 2009, p. 139).
Apesar do debate acadêmico sobre o conceito de família,
os Censos Demográficos Brasileiros adotaram uma definição específica. Ainda assim, essas definições sofrerem
modificações ao longo do tempo, foi mantida a noção de
retratar uma forma específica de ocupação de domicílios baseada na existência de laços sociais simultâneos: o
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parentesco, a dependência doméstica ou residualmente,
normas de convivência. Em suma, a família pode ser definida em Censos e pesquisas, como duas ou mais pessoas
relacionadas pelo matrimônio, pelo sangue ou por adoção,
vivendo na mesma residência. Embora haja certa flexibilidade no conceito de família, demonstrou-se que ela
está limitada pela condição de residência em um mesmo
domicílio, existindo ou não vínculo entre seus membros.
Jovens em situação de vulnerabilidade, muitas vezes,
não encontram um ambiente adequado para seu desenvolvimento, porque a família encontra-se desestruturada,
oferecendo um ambiente desencadeador de violência e
sofrimento. Ou, então essa família, muitas vezes proporciona a esse jovem um ambiente de indiferença, no qual
tudo é permitido não há normas e nem regras, há dificuldade de colocar limites.
Essas situações para jovens imaturos é uma verdadeira
armadilha, no mundo contemporâneo, criando uma condição de risco e vulnerabilidade para o seu envolvimento ou a
experimentação de drogas licitas ou ilícitas. Janczura (2012,
p. 8), aponta que a palavra vulnerável “deve ser usado para a
situação fragilizada de indivíduos”, e evidencia que a “sociedade pós-industrial” oportuniza efeitos do mundo globalizado
com relação às diversas modificações, que gera sobre os indivíduos, devido ao desenvolvimento altamente tecnológico.
A internet ultrapassou as fronteiras, quebrou barreiras
culturais, transpôs bloqueios políticos, extrapolou diferenças sociais e desenvolveu rápido e, em todas as direções,
indo além do planejado no século passado (EISENSTEIN
e ESTEFENON, 2011). As transformações sociais e culturais, impulsionadas pelo rápido avanço tecnológico, tornar
desafiadora a convivência social, pois o virtual compete
como real em múltiplas dimensões de nossas existências.
O desenvolvimento dos jovens nesse mundo digital, construindo novos conceitos forçou a indústria da tecnologia a
especializar-se, e lançar no mercado produtos cada vez mais
aprimorados para suas necessidades de comunicação em
tempo real, junto a isso ocorre, a mudança nos padrões de
comportamento e relacionamentos, assim como a maneira
que aprendemos e manifestamos a nossa sexualidade
(EISENSTEIN e ESTEFENON, 2011).
O diálogo em diferentes situações é mediado pelos
meios tecnológicos, no qual fazem uso: e-mails, Facebook,
whatsapp, Instagram entre outros aplicativos, esses são
empregados para fazer negócios, para coordenar ações
laborais, para falar de amor, enfim para dinamizar a existência cotidiana em quase todos os aspectos. Apesar do
avanço tecnológico, o preconceito e os tabus na formação
individual e social é algo bem presente na contemporaneidade. Para Garcia (2015 p. s/p) as sexualidades dos adolescentes estão envolvidas em questões “como orientação de
gênero e o início da vida sexual” e, esse tema é apresentado
como “cabeludo”, “para boa parte dos atores do Sistema de
Garantia dos Direitos”.
O desafio está em tratar o tema e encarar a sexualidade
sem preconceito garantir, o discurso sem generalizar, se
é menino ou menina, ou homo ou hetero ou transexual.
A problematização de temas como homofobia traz à tona
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falas que são impregnada de preconceito, quando há a
verbalização sobre a diversidade. A educação popular em
saúde é uma forma de estimular o processo educativo na
aprendizagem sobre a promoção da saúde e a prevenção
da doença, situação que empodera os sujeitos por meio do
conhecimento e, torna-os cidadãos livres para escolher,
deliberar, tornando-se coprodutores de sua saúde, deixando
de ser paciente, para se transformarem em sujeitos críticos.
Porém, perspectivas relacionadas a uma educação emancipatória e libertária são práticas apresentadas em muitas
situações de educação em saúde, como intercessora da
legitimação dos direitos dos cidadãos. O diálogo, a troca de
conhecimentos, os questionamentos e a participação popular, qualificadores da educação em saúde, representam uma
concepção mais ampla da educação, e uma extraordinária
abertura para transformações positivas (FERNANDES;
BACKES, 2010).
No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 2012), Lei 8069, de 1990 considera criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e, define adolescência
como a faixa etária de 12 a 18 anos de idade (Artigo 2º), em
casos excepcionais e, quando disposto na Lei, o estatuto é
aplicável até 21 anos de idade (Artigo 121 e 142). Em um sentido amplo, pode-se considerar como fase inicial da adolescência o período que se estende dos 10 aos 14 anos de idade.
Em geral é nessa fase, que começam as mudanças físicas,
normalmente com uma aceleração repentina do crescimento,
seguida pelo desenvolvimento dos órgãos sexuais e das características sexuais secundárias. Essas mudanças externas,
frequentemente são bastante óbvias e podem ser motivo
de ansiedade, assim como de entusiasmo ou orgulho para
o indivíduo, cujo corpo está passando pela transformação.
Conforme estudos de Trabbold et al (2016), “o modo de
ser adolescente” pode se antecipar à puberdade, esse modo
biologicamente define o amadurecimento sexual da espécie
humana e, os hormônios preparam o corpo para a reprodução, gerando as diversas alterações, que irão propiciar
as mudanças na imagem trazida da infância.
O debate sobre os adolescentes em situação de vulnerabilidade social nos remete à reflexão, a proteção e aos
cuidados que esses jovens devem receber do Estado, da
sociedade, da família, inserindo a esse projeto os profissionais de saúde, que devem ampliar seu discurso, para além
da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e, se
inserir um debate aberto, com esses jovens sobre as diversidades e os direitos dos indivíduos, o preconceito, a ética, a
autoestima, enfim trazer a tona situações do contexto social.
Todavia, o conhecimento crítico que questiona a efetividade das práticas está bastante difundido, embora, em
muitos cenários as ações para a transformação dessa realidade, ainda sejam escassas. Até esse momento observa-se,
que a prática cotidiana da educação em saúde pautada na
educação depositária e vertical contrapõe-se, a uma visão
mais ampla das complexidades da nova saúde pública, que
propõe uma abordagem educativa que fortaleça a consciência crítica das pessoas e a participação ativa no delineamento de suas conjunturas de vida ((FERNANDES;
BACKES, 2010).
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Diante do exposto, o estudo justifica-se, por meio do
diálogo promovido pela problematização, quando surgem
situações e problemas vividos pelo grupo, que podem ser
coletivamente refletidas e solucionadas, além de que, a teoria Freireana pode contribuir na construção de estratégias
pedagógicas críticas/reflexivas para a prática educativa do
enfermeiro, numa abordagem técnica, ética, participativa
e social.
Esse trabalho objetivou discutir o preconceito, a homofobia e a violência, bem como a sexualidade, buscando problematizar a realidade cotidiana dos adolescentes, com a
finalidade de desenvolver estratégias para o acolhimento
da diversidade.

2. DESENVOLVIMENTO
Foram organizados oito encontros consecutivos realizados semanalmente, nas quartas- feiras, pela manhã, com
duração de duas horas, no período de março a maio de 2015.
A população alvo foi adolescente do sexo masculino, com
idades entre 13 e 17 anos. O local de desenvolvimento das
atividades foi uma sala de grupo da unidade sócio educativa. Usou-se, como ferramenta nessa construção o teatro
de fantoche, intitulado de oprimido a opressor e, também
a roda de diálogo, pois segundo Freire (1998), o diálogo promove a criatividades e o pensamento crítico, além daquilo
que Ele chama de a “constante revelação da realidade”, o
que permite que as pessoas dêem um nome ao mundo de
experiências e utilizem essas experiências faladas, para
a solução de problemas e a construção do conhecimento.
São inúmeras as definições que pretendem explicar
o que seja o conhecimento, neste estudo, optou-se pelo
pensamento de Humberto Maturana, que consideramos
ser um dos mais significativos na procura pelo fenômeno
do conhecimento. A noção de linguagem trabalhada pelo
autor é referenciada e construída nas relações, que, por
sua vez, são emocionadas.
Os estudos de Maturana explicitam o sinônimo entre
conhecer e viver. A noção de viver-conhecer está diretamente
vinculada com o modo de relacionar-se e de organizar-se
nessa relação. Não se trata de adaptação ao meio. O viver-conhecer na relação significa, ao mesmo tempo, a criação/
recriação desse espaço relacional, e de outros, e a criação/
recriação do sistema em relação. Pode incluir, em algum
momento, a adaptação, mas vai além dela. Essa relação do
sistema com o meio cria a linguagem. O autor vê a linguagem não como uma estrutura cerebral, mas como construto
das relações do ser humano com os outros. “Reconheço também que a linguagem não se dá no corpo como um conjunto de
regras, mas sim no fluir em coordenações consensuais de conduta
(MATURANA, 1998 p. 27)”. Aponta, assim, para um caminho
que valoriza os processos de relacionamento em detrimento
de uma concepção cristalizada e fixa de linguagem e, do
conhecimento construído a partir dela, como elaborações
acabadas do cérebro humano.
Nesse estudo foi utilizada a metodologia participativa,
essa se constituiu em uma estratégia, que valorizou e fundamentou a realidade de situações, fatos e histórias de vida.

A metodologia participativa proporciona aos profissionais
da enfermagem, uma ferramenta para o desenvolvimento
de ações educativas preventivas e terapêuticas, a fim de
trabalhar com o adolescente, as questões de promoção e
prevenção à saúde e, com isso assimilar suas vivencias e
potencialidades de forma integral, pois adota como “objetivo básico a participação, o desenvolvimento da reflexão
crítica e o estímulo a criatividade e iniciativa (LOPES et
al, s. a.; s. p.)”.
O trabalho iniciou a partir do tema gerador violência,
oprimido/opressor, o qual emergiu da vivencia dos adolescentes, de suas histórias de vida, nas quais relataram
situações de discriminação pela sociedade por fazerem
uso de drogas. A história das drogas está inserida dentro da história da humanidade e, com o passar do tempo
fez variar o papel, que essas substâncias exercem e o uso
dela nas diversas culturas, a ponto de passar de uma droga
sagrada para uma epidemia social (ESCOHOTADO, 1998).
O preconceito da família, das pessoas e da sociedade
com as quais esse jovem tem vínculos, muitas vezes o torna
um oprimido, mas em determinado momento, esse passa
de oprimido para opressor, quando pratica o bullying, com
situações de agressões intencionais, verbais, psíquicas ou
físicas que são efetuadas de maneira repetitiva. Essa situação causa tristeza e transtorno, podendo gerar problemas
de personalidade e, interferindo na autoestima do outro,
principalmente, quando ocorre a não aceitação da diversidade sexual, proferindo comentários que fere a dignidade humana. “O preconceito, discriminação e estigma
aos usuários é uma barreira importante para o tratamento.
Para além das abordagens técnicas de cuidado, a esfera
da relação entre profissional e usuário aparece, como um
fator fundamental para o cuidado adequado (RONZANI,
2014, p. 05,)”
Nessa situação observa-se, que muitos desses jovens
têm um comportamento de reflexão e empatia, mas outros
acham graça devido à sua imaturidade. Por isso é necessário compreender e ter paciência, com o tempo que cada um
necessita para fazer a reflexão, que vai gerar uma consciência ética. A partir de Freire (1998, p. 39) compreende-se, que
“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os
homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”. O
profissional da enfermagem deve respeitar essa condição
e estar disposto a ouvi-los de forma ética sem julgamento
de valor, ganhando sua confiança e, realizando trocas de
saberes e experiências. Á medida que se ensina também
se apreende “não há saber mais ou saber menos: há saberes diferente (Freire, 1987 p. 68)”. Cabe, a esse profissional
contribui para o conhecimento e valorização dos direitos
sexuais e reprodutivos, oportunizarem-se dessas situações
para desenvolver ações críticas, reflexiva e educativa.
A saúde coletiva tem espaços na educação através da
saúde na escola, na atenção básica, na estratégia da saúde
da família e nas instituições que acolhem ou abrigam crianças e adolescente. Os usuários de drogas sofrem constantemente com os efeitos prejudiciais do processo estigma da
sociedade, que o vê como um ser temido e incapaz de recuperação, em função disso ocorre a “perda da autoestima,
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restrição das interações sociais e perspectivas limitadas
de recuperação, que influenciam negativamente no tratamento dos usuários de drogas (RONZANI, 2014 p. 10)”
No contexto acadêmico a ética refere-se à filosofia moral
e reflete sobre a dimensão do comportamento humano,
enquanto a moral designa as diversas codificações morais,
sendo “que a moral responde à pergunta “O que devemos
fazer? ”e a ética “Por que devemos fazer?”(CORTINA e
MARTÍNEZ, 2005). O desenvolvimento de abordagens e
ferramentas institucionais é necessário para entender e
formar uma ética sexual. “Discutir ética na escola trata-se
de discutir o sentido ético da convivência humana em suas
relações com várias dimensões da vida social: o ambiente,
a cultura, o trabalho, o lazer, o consumo, a sexualidade e a
saúde (DARIDO, 2012)”.
Os conflitos e influencias das crises morais alimentadas
pelo avanço da tecnologia cultivam conveniências diversificadas e, que precisam ser trabalhadas no cotidiano dessas
instituições sócio educativas. As mídias e as redes tecnológicas permitem avançar cada vez mais no conhecimento sobre
a pessoa humana e de seus sistemas de valores, mas mesmo
assim, nunca se esteve tão desorientado, quanto às questões
existenciais de conceitos de valores, pessoais e sociais.
Ao orientar essa temática é preciso respeitar a opinião de
cada ator social e ao mesmo tempo garantir o respeito e a
participação de todos, explicitando sobre os preconceitos e,
trabalhando a não-discriminação. Para a construção dessa
postura ética, o trabalho coletivo dos profissionais da saúde
ajuda a ampliar a visão desses sujeitos. Os pressupostos de
Paulo Freire envolvem a dialogicidade e o conhecimento
crítico. Segundo Freire (2005, p. 35), diante da imersão no
diálogo, como fenômeno humano, encontra-se a palavra, e
ao buscá-la como algo mais do que um meio para a ação dialógica, depreende-se dela duas dimensões: ação e reflexão,
na qual “Não há palavra verdadeira que não seja práxis”.
Hoje, no enfrentamento da crise moral há necessidade
de desmistificar preconceitos e tabus, para promover o
bem-estar, desenvolvendo ações de reflexão sobre a dinâmica vital existencial, para que o adolescente apreenda que
toda a pessoa humana é sexuada e, que essa característica
constitui a dimensão humana, e é através dela que pode
fazer suas escolhas conscientes, experimentando o conflito
próprio de sua geração, mas sem condutas irresponsáveis.
É necessário relembrar a sabedoria da ética e das atitudes,
pois ao ator é disponibilizado um caminho, que pode estar
fundamentado no tradicionalismo conservador com tabus e
preconceitos ou na permissividade moderna, na qual “tudo
pode” (NETTO, s/a). A sexualidade e as relações de convívio
são expressões de vida, que em determinada fase do desenvolvimento necessitam ser conduzidas para achar respostas
satisfatórias às indagações, aos conflitos e para constituir
um fator integrador de uma vida personificada.
Então, oferecendo a ética para a reflexão da valorização
da vida, centrada em eixos básicos com critérios para os
valores numa introdução coletiva de consciência, responsabilidade e critérios avaliativos, na qual promove à vida, a
pessoa humana e, assim a sexualidade. A ética busca clarificar e fundamentar o fenômeno da moralidade e, também
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aplicar as descobertas das diversidades do âmbito da vida
social, averiguando princípios e, levando a uma reflexão,
a fim de orientar as condutas de forma concreta, incorporando os valores e hábitos de forma interdisciplinar.
(CORTINA e MARTÍNEZ, 2005).
Portanto é necessário ampliar as discussões e os conhecimentos científicos dos profissionais da saúde, com esses
jovens, a fim de obter uma educação reflexiva, que leve a
conscientização, auxiliando na formação de pessoas éticas,
orientadas por valores potencializadores da vida e, com
mais saúde. Para Paulo Freire a “Educação” é uma forma
de liberdade à medida que a pessoas a conhece, e é capaz
de deliberar com cidadania e sair da consciência ingênua.
Nesse contexto, o marco fundamental da educação
popular é o pensamento de Paulo Freire, como uma pedagogia da autolibertação dos oprimidos na conjuntura de
uma práxis política. A educação deve ter como foco a formação da consciência crítica e a autonomia. Requer a escuta
ativa e o diálogo aberto, construindo relações horizontais,
facilitadoras, e não, meramente, a compreensão da informação e, dessa maneira incentivar as pessoas a definir os
seus próprios problemas, encontrar as soluções e a lidar
com eles de forma eficaz.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A discussão do tema sexualidade não era uma novidade
para os participantes, mas a homofobia frente ao adolescente homossexual, o acolhimento da diversidade, a violência e as diferentes formas de preconceito trouxeram o
“novo em reflexão” e a oportunidade de aprendizado, no
qual houve troca de saberes, ampliando os conhecimentos
e as vivencias, contribuindo dessa forma, para a ressignificação de conceitos. “Não é no silêncio que os homens
se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão
(FREIRE, 1987 p.78)”.
Nesses encontros houve discussões e reflexões que estimularam as habilidades, levando o indivíduo a pensar por si
mesmo; reconhecer-se enquanto sujeito impulsivo e, dessa
forma analisar os problemas antes de agir, considerando a
necessidade do equilíbrio entre a razão, emoção e o instinto
para tomada de decisão, também a autoexpressão e a atitudes céticas em relação a todos os problemas. Portanto, a atividade educativa não é um processo estático, pois a simples
transmissão da informação não assegura mudanças significativas, que levam a uma melhoria da qualidade de vida da
população. É necessária uma reflexão crítica do indivíduo,
do grupo e dos profissionais responsáveis pela Educação
em Saúde, para juntos, identificar problemas e propor ações
intersetorias: saúde, educação, assistência social e outras
secretárias, a fim de modificar a realidade vivenciada.
Conceber o conhecer/viver nas relações, nos convívios,
como produto/produtor de novos conheceres/viveres e, do
espaço das relações, em que a situação ocorre, implica em
pensar a organização do ensino, de modo a privilegiar o
convívio como espaço denso, desse viver/conhecer. No agir
comum da sociedade contemporânea, que guarda a noção
de organização como sinônimo de compartimentalização,
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essa organização que pressupõe autorias no ato de conhecer-viver pode parecer um tanto difícil. Num primeiro
momento a noção de autoria pode parecer-se com espontaneísmo. A primeira concebe o sujeito, como virtuoso no seu
dizer sobre o mundo. A segunda considera, simplesmente,
qualquer dizer como válido por si, incorrendo no mesmo
equívoco do absolutismo.
Essa mirada diferente sobre os processos educativos
compreende uma complexidade de fatores, que intervém
no momento do conhecer e do sistematizar esse conhecimento. A história do/s observador/es que olham o fenômeno; a história do fenômeno até o momento mesmo da
observação/compreensão de quem o observa; a história,
as condições e circunstancias do educador que propõe o
processo de encontro entre o conhecedor e o fenômeno.
Para Maturana (1998) “os educadores, por sua vez, confirmam o
mundo que viveram ao ser educados no educar”. Em vista disso
o educador/a também é um auto-observador constante de
si e de suas ações na ação educativa.
Então é um desfio para a educação e para o educador
despertar sentimentos positivos de amor, paz, responsabilidade e respeito em jovens, que estão constantemente, sendo
desrespeitados em suas necessidades humanas básicas. E,
que são frutos do desamor de famílias desestruturadas, na
qual impera o alcoolismo e outras drogas, a miséria cultural, a violência física e psicológica, o abandono, a falta de
afetividade e o amor.
Valores como o amor, tolerância e solidariedade são
muito importantes, quando se fala em acolher o outro não
discriminar não ter preconceito, sendo um trabalho longo
e interdisciplinar, pois como pode alguém dar o que não
apreendeu? Acredita-se, que é necessário resgatar o papel
da família no acompanhamento e na educação (o que muitas vezes fica em segundo plano). Assim como, o cuidar na
primeira infância, que se faz necessário utilizar-se dos programas sociais: como bolsa família, dispor de turno integral
na escola, no qual possam desenvolver habilidades para a
música, o esporte e outras atividades, que desenvolvam a
potencialidade e a criatividade de forma positiva.
A dinâmica das atividades através do dialogicidade,
alegria e a reflexão foram muito favoráveis e trouxeram
a tona valores. Acredita-se, que o respeito, as diferenças
e o amor são precursores para a aceitação da orientação
sexual e, quando esses valores não são cultivados, como
poderão florescer?
Assim compreendida, a educação deixa de ser uma
sequência de atos estanques, sem significados por si mesmos, e passa a ser um conjunto entre ações contínuas,
durante toda a vida. O que requer pensar os tempos/espaços pedagógicos e a tecnologia de forma indissociável, em
que um contribui com o outro e ambos se complementem.

em: http://www.abep.nepo.unicamp.br/xviii/anais/files/
POSTER[484]ABEP2012.pdf Acesso em: 29/07/2016
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RESUMO – Neste trabalho, apresentamos a experiência do Projeto Mulheres Cheias de Graça do Instituto
Federal de Brasília no atendimento a adolescentes grávidas em cumprimento de medida socioeducativa de
semiliberdade na Unidade de Atendimento Socioeducativo Feminino do Guará - DF. O Projeto se propôs a
ofertar Educação Perinatal às adolescentes tendo como lastro a Educação Social e a Educação Popular. A abordagem social buscou estabelecer um espaço de afeto e acolhimento, enquanto a abordagem popular buscou o
protagonismo das adolescentes e a construção de saberes a partir do diálogo, em ações educativas integradas.
O Projeto de 20 h distribuídas em 10 encontros atendeu três adolescentes e abordou os temas geradores: o ser
mulher, maternidade, parto, tipos de parto, locais de parto, fisiologia do parto, amamentação, a importância
do toque, ciclos femininos, planejamento familiar, higiene pessoal e doméstica, fases da gestação, enxoval,
cuidados com o bebê e vacinação. Os resultados demonstraram que houve uma contribuição do projeto para
o aumento da autoestima, da confiança, do bem-estar e do vínculo mãe-bebê. Na percepção das adolescentes
e das servidoras da referida Unidade, o projeto foi avaliado como relevante. A abordagem social e popular
possibilitou que as adolescentes se percebessem como protagonistas da sua própria história e responsáveis
pela história de seus filhos.
PALAVRAS-CHAVE: educação social; educação popular; educação perinatal; adolescência; sistema
socioeducativo.
ABSTRACT – In this work, we show the experience from Women Covered with Glory Project of the Federal Institute of
Brasilia in the care of pregnant adolescents in compliance with socio-educational measure semifreedom in Socio-Educational
Services Unit Female of Guara -DF. The purpose of the project is to offer Perinatal Education to adolescents based in the
Social Education and Popular Education. The social approach to establish an area of affection and care, while the popular
approach sought the role of adolescents and the construction of knowledge from the dialogue in integrated educational
activities. The 20 h Project distributed in 10 meetings attended three teenagers and addressed the themes emerged: being a
woman, maternity, birth, types of delivery, birth places, birth physiology, breastfeeding, the importance of touch, feminine
cycles, family planning, personal hygiene, domestic hygiene, pregnancy stages, outfit, baby care and vaccination. The results
showed that there was a project’s contribution to increased self-esteem, confidence, well-being and the mother-baby bond.
In the perception of adolescents and servants of that unit, the project was considered as relevant. The social and popular
approach enabled the pregnant adolescents is realized if they saw as protagonists of their own history and responsible for
the history of their children.
KEYWORDS: social education; popular education; perinatal education; adolescent; socio-educational system.

1. INTRODUÇÃO
Na sociedade moderna os espaços escolares já não são
os mesmos, uma vez que o conhecimento e as interações
transmutam os moldes formais. O professor clássico, a

sala de aula e o manual de conteúdos tornam-se práticas
cada vez menos comuns. Assim, consideramos esse movimento como ruptura da burocratização e o declinamento
das práticas educacionais tradicionais. As novas gerações
apropriam-se de novos conceitos e códigos, fazendo de
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ambientes não formais novos locais para o apropriamento de conhecimentos e aprendizagens, postura que
tem impacto direto nos novos cidadãos e profissionais
que se constituem nos dias atuais. De acordo com Nuñez
(1999), é possível precisar a iniciativa na organização de
processos educativos não escolares, porém institucionalizados, dotados de formalidade. Cremos que é a desresponsabilização do estado para com as políticas públicas
no campo da educação, especialmente nos ambientes não
formais, que impõe às ONGs e às instituições públicas o
desenvolvimento de ações compensatórias de formação
dos excluídos visando oferecer alternativas de reinserção
ou de inclusão social.
Neste trabalho, apresentamos a experiência do Projeto
Mulheres Cheias de Graça do Instituto Federal de Brasília
no atendimento a adolescentes grávidas em cumprimento
de medida socioeducativa de semiliberdade na Unidade de
Atendimento Socioeducativo Feminino do Guará-DF. O
Projeto se propôs a ofertar Educação Perinatal às adolescentes tendo como lastro a Educação Social e a Educação
Popular. No contexto do trabalho interventivo com as adolescentes grávidas em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade a abordagem social buscou
estabelecer um espaço de afeto e acolhimento, enquanto
a abordagem popular buscou o protagonismo das adolescentes e a construção de saberes a partir do diálogo, em
ações educativas integradas. Considerando que a educação é um fenômeno complexo, composto por um grande
número de correntes, vertentes, tendências e concepções,
construído a partir das mais diversas culturas, no trabalho
ora apresentado, vimos qualificar a práxis educativa no
desenvolvimento do Projeto Mulheres Cheias de Graça.

1.1. A Educação Social
A Educação Social é uma área da educação ainda em construção que nasceu de práticas sociais antigas e não das
divagações acadêmicas. No entanto, independentemente
do enfoque que adotemos, a Educação Social será sempre
interdisciplinar e estará determinada por duas características distintivas: seu âmbito social e seu caráter pedagógico.
Carvalho e Carvalho (2006) analisam a variedade e a limitação no uso do termo Educação Social no Brasil a partir do
pensamento de TRILLA (2003) e definem Educação Social
quando, pelo menos, duas das seguintes situações acontecem: o processo educativo dirige-se, prioritariamente, ao
desenvolvimento da sociabilidade do sujeito; destina-se de
forma privilegiada aos grupos em situação de conflito ou
risco social; e tem lugar em contextos ou por meios de educação não formal. A Educação Social é fundamentalmente
ação, práxis, intervenção sistemática e fundamentada.
Esta corrente voltada para a emancipação, transformação
social e engajamento político do ato educativo corrobora
com os preceitos do educador brasileiro Paulo Freire. Isso
nos leva a conjecturar que a educação é a composição de atos
globais, no que tange a espaços de direitos e aos diversos
tecidos sociais, sendo cumpridas, nessa situação, as peculiaridades da adolescência, admitidas legalmente como
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pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e social.
De acordo com Saviani (1991), compreendermos que o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente,
em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida
histórica e coletivamente. Assim, portanto, o objeto da educação diz respeito a, de um lado, identificar elementos culturais imprescindíveis à humanização dos novos indivíduos
e, de outro lado, simultaneamente, descobrir formas mais
adequadas para fazê-lo.

Diante de tal discussão, consideramos a Educação
Social como uma modalidade da educação que enfatiza
os processos de desenvolvimentos: sociopolítico, culturais
e sociopedagógico cujos objetivos são o desenvolvimento
do indivíduo e uma atuação cidadã, baseada no compartilhamento de experiências orientativas direcionadas a
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Nesse contexto, a atuação dos profissionais em Educação
Social sugere flexibilidade e olhares atentos, tanto no procedimento de suas ações quanto na capacidade de influenciar
nestes espaços complexos e difusos que são as Unidades
Socioeducativas, no que tange as peculiaridades do grupo,
como: contexto familiar precarizado, comportamentos
desvirtuastes, abandono escolar e as questões de gênero
(saúde da mulher, gravidez precoce e doenças sexualmente
transmissíveis). Para Otto (2009):
Historicamente, a Pedagogia Social baseia-se na crença de
que é possível decisivamente influenciar circunstâncias
sociais por meio da Educação. Assim, a Pedagogia Social
começa com esforços em confrontar pedagogicamente aflições sociais na teoria e na prática (2009, p.31).

Ainda nesse contexto, chamamos atenção para o fenômeno caracterizado como interseccionalidade1 como sendo
o efeito comportamental e social da relação entre etnia/cor/
escolaridade e renda familiar. Neste trabalho, não abordaremos as questões relacionadas a interseccionalidade
de forma profunda, mas reconhecemos que são questões,
muitas vezes, determinantes da condição social em que as
adolescentes (foco deste trabalho) estão inseridas.

1.2. Educação Popular em saúde
No Brasil, o Ministério da Saúde reconhece e preconiza
a educação como um dos instrumentos de promoção da
saúde. Nos anos 70 a organização dos movimentos populares na saúde se fortaleceu sob a influência das concepções
do educador Paulo Freire. A ênfase do processo educativo
estava no entendimento, pelos sujeitos populares, das
razões da desigualdade social na saúde e da necessidade de
conquistar o direito social. A Educação Popular, fundamentada no referencial teórico-metodológico de Paulo Freire, é
uma concepção de educação que possui a intencionalidade
de transformar a realidade a partir do protagonismo dos
sujeitos.
1 Contribuições do pensamento e da crítica feminista à reflexão sobre as
desigualdades sociais.
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No início dos anos 2000, vários autores já apontavam
que a educação em saúde poderia ser uma ferramenta para
o compartilhamento entre saber técnico e popular, permitindo o desenvolvimento de ações de prevenção e controle de doenças que pudessem vir a se instalar (TRAESEL
et al, 2004). Traesel et al (2004) também afirma que era
necessário haver comunicação e linguagem clara para que
a educação popular em saúde acontecesse e permitisse que
o usuário se apropriasse do conhecimento técnico, sem
descaracterizar o conhecimento popular, desencadeando
no usuário a responsabilização e o empoderamento pelo
cuidado de sua saúde.
Em novembro de 2013 foi instituída a Política Nacional
de Educação Popular no Sistema Único de Saúde/PNEPSSUS (Portaria Nº 2.761, Ministério da Saúde). A PNEPS tem
como princípios o diálogo, a amorosidade, a problematização, a construção compartilhada do conhecimento, a
emancipação e o compromisso com a construção do projeto
democrático e popular. A PNEPS compreende as práticas
populares de cuidado (raizeiro, benzedeiras, parteiras, práticas africanas, indígenas, etc.) como importantes elementos na mediação entre os saberes acadêmicos e populares,
sem ter a pretensão de torná-los oficiais ou profissionalizá-los. A valorização do saber popular na saúde é um desafio,
especialmente porque implica necessariamente o respeito
ao contexto cultural.
Por fim, educar para a saúde, a partir de uma abordagem
popular, implica dar prioridade à ações de prevenção e
promoção, em espaços coletivos como, por exemplo, grupos
educativos que podem ser abertos ou fechados. Os grupos
fechados normalmente ocorrem por demanda específica,
como aconteceu com a experiência que estamos relatando
nesta oportunidade.

1.3. Educação Perinatal: caminhos que se
encontram
A Educação Perinatal é o processo de preparar a mulher
e seu(s) acompanhante(s) para a gestação, parto e pós-parto, tanto nos aspectos físicos, quanto emocionais e
psicológicos, para que possam vivenciar esse momento
de maneira natural, informada e consciente. A Educação
Perinatal busca a humanização dos processos de gestar,
parir e nascer. Nesse contexto, é possível a utilização de
abordagens metodológicas cognitivas, vivenciais e dialógicas. No entanto, em qualquer uma delas, o mais importante
é empoderar a mulher nas suas escolhas, pois ela precisa
efetivamente entender o processo pelo qual está passando e
ser capaz de construir uma maternidade ativa e consciente.
Considerando o público atendido nesse trabalho, sua
condição social, suas especificidades e necessidades, a definição do escopo de uma ação interventiva em Educação
Perinatal requer a adoção de bases educacionais que privilegiem a emancipação, transformação social e o engajamento político do ato educativo (a exemplo da Educação
Social e da Educação Popular), sob o risco de surtir efeito
contrário ao pretendido.
A Educação Popular promove o resgate e a valorização

dos saberes populares através de encontros dialógicos para
a reflexão e mobilização das pessoas na transformação da
sociedade. Na preparação para a gestação, parto e pós-parto
os encontros dialógicos podem acontecer em qualquer local
e de diferentes formas, como os círculos de mulheres, as
rodas de conversa, os círculos de cultura, as oficinas, as
cenopoesias e as sínteses criativas. Apesar de não existir
regra, na maioria das vezes, os encontros são motivados
por temas ou palavras geradoras, textos, filmes, figuras,
fatos ou histórias, e não necessitam de recursos onerosos
e elaborados. O que realmente importa é o compartilhamento dos saberes que, normalmente, é mediado por um
facilitador ou animador.
A Educação Perinatal de base social e popular deve conciliar os saberes formais e os saberes populares como práticas
de emancipação, proteção, defesa e empoderamento da
mulher. A pedagogia de Paulo Freire (2005) possibilita a
participação ativa das mulheres nas ações de saúde, valorizando o diálogo e favorecendo o seu reconhecimento
enquanto sujeitos com saberes sobre o processo saúde-doença-cuidado. Desse modo, contribui com uma formação mais humana e socialmente comprometida, difundindo
a possibilidade de se fazer saúde em uma perspectiva ampla
e interdisciplinar, conferindo às participantes uma percepção crítica frente à realidade do que é ser mulher e estar
em preparação para a maternidade no contexto social em
que estão inseridas. Esses aspectos ganham relevância na
medida em que consideramos o público atendido no estudo
e impõe a necessidade da abordagem social em qualquer
que seja o processo educativo.

2. METODOLOGIA
O trabalho objetivou oferecer Educação Perinatal a adolescentes grávidas em cumprimento de medida socioeducativa
de semiliberdade, tendo como bases teóricas para as ações
interventivas a Educação Social e a Educação Popular.
A experiência ora apresentada é fruto do Projeto
Mulheres Cheias de Graça do Instituto Federal de Brasília.
O Projeto desenvolvido por servidoras e voluntárias a partir
de demanda se propõe oferecer às mulheres interessadas
nos temas relacionados à maternidade espaço de diálogo
e compartilhamento de saberes. Em 2014 o Projeto foi realizado nos Campi Gama e São Sebastião. Em setembro e
outubro de 2015 foi ofertado na Unidade de Atendimento
Socioeducativo Feminino do Guará-UASFAG. Na Unidade
o Projeto atendeu a três adolescentes grávidas. A participação das adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade e a divulgação dos resultados
do projeto, resguardando-se as questões éticas, foram
garantidas a partir da autorização expressa da gerência
da Unidade pela assinatura de Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido.
Na época da realização do projeto as participantes
tinham idade variando entre 15 e 17 anos. Para a definição
da fase de desenvolvimento das participantes utilizou-se
o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA – Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990) que considera
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adolescência a faixa etária compreendida entre os 12 e 18
anos. Das três adolescentes grávidas participantes, duas se
autodeclararam negras e uma parda, conceito utilizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As
três apresentam também defasagem escolar de acordo com
idade/série. Essas informações tornam-se um importante
instrumento de compreensão da vulnerabilidade social
deste grupo de adolescentes.
Foram realizados 10 encontros de duas horas cada. Os
encontros aconteceram na própria Unidade respeitando
a rotina das adolescentes e tiveram uma abordagem dialógica-vivencial. Os momentos dialógicos ocorreram na
forma de rodas de conversa organizadas a partir dos temas
geradores definidos previamente em acordo com a gerência
da Unidade, considerando-se o histórico de vida das adolescentes, a condição social de vulnerabilidade e a baixa
escolaridade. De modo geral os temas geradores foram: o
ser mulher, maternidade, parto, tipos de parto, locais de
parto, fisiologia do parto, amamentação, a importância do
toque, ciclos femininos, planejamento familiar, higiene pessoal e doméstica, fases da gestação, enxoval, cuidados com
o bebê, vacinação. Apesar da definição prévia dos temas
geradores, durante os encontros dialógicos as participantes
puderam colocar nas rodas de conversa os temas de seu
interesse, seus medos e angústias. Os saberes populares
foram valorizados e as adolescentes estimuladas a falar
das suas experiências e apresentar as suas percepções a
partir de suas vivências. Como instrumentos didáticos
foram utilizados: tarjetas com palavras geradoras, figuras, vídeos, desenhos, útero e mama didáticos, caderneta
da criança, boneca e roupas de bebê (Figura 1), bordado,
histórias infantis, conto, massinha de modelar, carta de
intensões para o futuro do filho.

Nos momentos vivenciais, por escolhas das adolescentes,
foram realizadas aulas de balé. A dança permite alcançar
alguns pontos muito valiosos no contexto educacional e
social em que as adolescentes atendidas estão inseridas,
como um maior desenvolvimento da capacidade motora,
ritmo, conhecimento do corpo, resgate da autoestima, valorização do feminino, ampliação da visão de mundo. No
encerramento do projeto foi realizada pintura de barriga
(ultrassom natural) e as adolescentes apresentaram para
a Unidade uma coreografia de balé ensaiada durante os
encontros (Figuras 2a e 2b).

Figura 1 – Prática de cuidados com o bebê utilizando uma
boneca

b) Ultrassom natural feito pela doula antes da pintura
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Figura 2:
a) Pintura da barriga das adolescentes
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Ao final do projeto, as adolescentes responderam um
questionário de avaliação sobre a importância do projeto.
Seis meses após o encerramento do projeto, foi realizada
uma visita domiciliar para cada adolescente atendida com
o objetivo de oferecer orientações de pós-parto. Durante a
visita de pós-parto foi realizada entrevista com o objetivo de
registrar o impacto do projeto durante o parto e pós-parto,
as dificuldades enfrentadas e os sentimentos aflorados
com a maternidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesse estudo, levamos em consideração a definição apresentada por Dias e Teixeira (2010) onde a gravidez na adolescência é considerada, antes de tudo, um fenômeno social,
devido ao período de desenvolvimento, no qual recaem
sobre os indivíduos certas expectativas sociais e configuram um modo de ser adolescente, por causa das transformações biológicas, cognitivas, emocionais e sociais pelas
quais passam as pessoas. O entendimento da adolescência
como um fenômeno complexo foi importante na análise dos
resultados da intervenção especialmente para minimizar
possíveis vieses preconceituosos.
O “modelo grupo fechado” e o fato das participantes
terem uma convivência anterior, pelo fato de morarem
na mesma casa, facilitou o estabelecimento da relação de
confiança. Nos primeiros encontros foi percebido que a
participação das adolescentes ocorria de forma tímida e
até resistente. No entanto, após o quarto encontro elas
passaram a levar para o grupo suas dúvidas, angústias e
medos. A confiança estabelecida foi muito importante para
a abordagem de temas subjetivos, como maternidade e
vínculo mãe-bebê.
Neste grupo buscou-se também oportunizar vivências
relacionadas à infância. Assim, as adolescentes trabalharam
com massa de modelar materializando a possibilidade de
refazer e reconstruir a própria história. As adolescentes
também trabalharam com leitura e contação de estórias
infantis e foram estimuladas a fazer analogia entre fatos
abordados nas estórias com a realidade delas, desafios,
perigos, prisões, e o amor como a energia transformadora.
As estórias trabalhadas foram: A Bela e a Fera, Cinderela
e A Bela Adormecida. As três adolescentes relataram que
tiveram pouco contato com massa de modelar e estórias
durante a infância, mas que fariam diferente com seus
filhos. Por meio do bordado, as adolescentes registraram
em uma fralda o nome escolhido para o bebê que iria chegar. Ainda que não tivessem prática com linha e agulha, elas
seguiram a proposta e finalizaram a proposta. O nome é a
primeira expressão da identidade de uma pessoa.
Nos questionários aplicados, após o encerramento do
projeto, as adolescentes apontaram que todos os temas
abordados foram relevantes, sendo os temas amamentação
e cuidados com o bebê foram os mais significativos para
elas. Avaliaram também que as formas de abordagem dos
temas foram adequadas e contribuíram para a construção
dos saberes.
Para fazer referência às adolescentes seus nomes serão

preservados e usaremos os nomes fictícios, Anne, Júlia e
Lorena.
Apenas Anne disse ter planejado a gravidez junto com
o companheiro, que é também adolescente e cumpre de
medida socioeducativa de internação. Dadoorian (2003)
analisou os fatores psicossociais associados ao desejo de ser
mãe na adolescência e concluiu que, nas classes populares,
a gravidez hormonal se transforma, frequentemente, numa
gravidez “simbólica”. Apesar das circunstâncias sociais
desfavoráveis, o desejo de ter um filho predomina entre
essas jovens. Constata-se uma valorização da maternidade,
onde ser mãe equivale a assumir um novo status social, o
de ser mulher, e a possibilidade da transformação social
no sentido do afastamento ao uso abusivo de drogas e das
infrações penais, do retorno à escola e inserção no mercado
de trabalho.
Na entrevista realizada no pós-parto, Júlia declarou:
“eu estava com a barriga deste tamanho e não caia a ficha
que eu estava carregando uma criança, não está acontecendo
isso comigo não. Mas depois que nasceu, é uma coisa maravilhosa. Eu me arrependia tanto de ter engravidado, agora
eu dou graças a Deus, todo dia falo: Oh meu Deus, muito
obrigada por esse presente que você me deu! (se referindo a
maternidade como uma perspectiva de vida para além das drogas
e infrações penais)”.

Ainda no contexto da transformação social a partir da
maternidade, Anne declarou na entrevista pós-parto:
“Agora eu tenho que pensar nela. Quero estudar e arrumar
trabalho”.

Quando questionada sobre o impacto do projeto no
pós-parto, Lorena declarou:
“As vezes estou sem saber o que fazer, ai penso no que vocês
falaram para mim (se referindo aos temas abordados no projeto)
e isso já ajuda”.

Quando questionadas sobre planos para o futuro, as
três adolescentes não hesitaram em dizer que esperam
poder estudar, trabalhar, educar e dar tudo aos filhos (se
referindo a bens materiais).

4. CONCLUSÃO
A abordagem social e popular no processo de educação
perinatal amplia o processo educativo para muito além da
transmissão de informações acerca da gestação, parto e
pós-parto, possibilitando a construção de saberes e valores
para a vida em coletividade, que é o mais relevante quando
se trata de adolescentes grávidas em cumprimento de
medida socioeducativa.
A abordagem social e popular possibilita que as adolescentes se vejam como protagonistas da sua própria história e responsáveis pela história de seus filhos. História de
afeto e acolhimento construída durante a gestação, parto
e por toda a vida, mesmo em meio às adversidades. Isso
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só é possível a partir do momento que essas adolescentes
são acolhidas com afeto em um momento de grande fragilidade pela própria condição gravídica e social, e pelo
afastamento das famílias imposto no cumprimento da
medida socioeducativa.
Vale enfatizar ainda que a Educação Social e a Educação
Popular, como meios para a promoção da Saúde Perinatal,
não são receita de bolo e devem ser construídas e exercidas
a partir das necessidades, desejos e expectativas de cada
indivíduo e de cada grupo. É necessário pontuar também
que a promoção da Saúde Perinatal no Brasil deve ser o
caminho para a superação da violência obstétrica (prática
comum na rede hospitalar pública e privada brasileira) e
para o fortalecimento do princípio da equidade com foco
nos grupos sociais excluídos em função de sua condição
sociogeográfica, étnica e sexual, reconhecendo a vulnerabilidade a que estes grupos estão submetidos cotidianamente.
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Paulo: Cortez, 1991.
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RESUMO – A cultura surda se afirma na e pela diferença com a emergência sociodiversidade contemporânea,
cada vez mais tecnificada e, ao mesmo tempo, exigente de maneiras dialógicas e plurais de aprendizado.
Objetivamos discutir a relação entre cultura surda, mediação comunicativa por aparelho celular e espaço
escolar, problematizando a questão da interdisciplinaridade em uma escola (mesmo que especial) com forte
padronização em Belém do Pará. Metodologicamente inspirados na fenomenologia-existencial, desenvolvemos
revisão bibliográfica dos temas relacionados, observação de campo participante, entrevistas em profundidade
e conversas mediadas. As conclusões prévias, já que a pesquisa ainda se desenvolve, são: a) o aparelho celular
como emergente transformador da relação de presencialidade surda; b) a espontaneidade comunicativa para
além da pedagogização disciplinar, como princípio para estratégias interdisciplinares; c) A dinamicidade da
linguagem surda e inversões de prioridade metodológicas quase inexistentes na proposta educativa oficial;
d) elementos da cultura surda como aporte para fundamentar ações interdisciplinares de alto impacto na
aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: cultura surda; espaço escolar; aparelho celular.
RESUMEN – La cultura de sordos se afirma en y por la diferencia con la emergencia socio adversidad contemporánea, cada
vez más tecnificada, y al mismo tiempo, exigencias de maneras dialógicas y plurales de aprendizaje. Se objetiva discutir la
relación entre la cultura surda, mediación comunicativa por aparatos celulares y el espacio en la escuela, problematizando
el argumento de interdisciplinaridad en una escuela que siendo (de atendimiento especial), con fuerte padrón en Belém de
Pará. Metodológicamente se inspira en la fenomenología existencial, se desarrolla una revisión bibliográfica de los temas
relacionados, observación de campo participante, entrevista en profundidad y conversas mediadas. Las conclusiones previas, ya que la investigación se está desarrollando, son a) el teléfono celular como transformador de la relación presencial
de sordos b) la espontaneidad comunicativa como principio para estrategias interdisciplinares, para ir más allá de la
pedagogía disciplinar c) la dinámica lenguaje surda e inversión de prioridades poco valorada en la propuesta educativa
oficial d) elementos de la cultura de sordos, como aporte para fundamentar acciones interdisciplinares de alto impacto en
el aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: cultura surda; espacio escolar; teléfono célula.

1. INTRODUÇÃO
A realidade nacional hoje se coloca como (bio)sociodiversidade (LEONEL, 2000; um debate emergente na antropologia), não mais um efeito da transformação – unilateral
– mas uma condição – multilateral – nos contextos culturais
em que vivemos na contemporaneidade.
Diversos movimentos geopolíticos de diferenciação e
afirmação contribuíram para destampar a caixa de Pandora
da nação, não apenas brasileira, evidenciando uma comunidade imaginada (ANDERSON, 2008). Porém, enquanto
imaginada, e acrescentaríamos imaginária, inscreve fortes
e sistemáticas maneiras de ser e agir nos sujeitos, materializando este sentido unívoco de nação. E é no campo
educativo que se revela a inscrição padronizante de uma

sociedade pedagogizada (RANCIÈRE, 2011).
Entre os movimentos de afirmação podemos situar os
surdos e a processualidade de seus marcadores culturais
como uma evidente politização de um debate em transformação atual (LOPES; VEIGA-NETO, 2006) cujo espaço
escolar configura uma centralidade. Soma-se a isto a emergências das tecnologias da informação e comunicação e
de um meio técnico-científico-informacional (SANTOS,
1998) como ambiente relacional que é condição e abertura
não previsível de novos usos e criações culturais (THOMA;
PELLANDA, 2006).
Porém, em que medida, as escolas, em uma sociedade
pedagogizada, está não apenas permeável, mas se inscreve
como espaço problematizador e fundamento para criação
de maneiras outras de relacionar conhecimento, diferença
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humana e tecnologias inscritas no meio sociocultural? É
para tentar avançar nesta relação complexa que desenvolvemos a pesquisa, ainda em processo, mas que já aponta
alguns elementos instigantes para reflexão educativa.
Para restrição do objetivo, colocamos a questão: como o
aparelho celular é apropriado pelos surdos para o desenvolvimento de sua cultura no espaço escolar? A pesquisa, inspirada na atmosfera fenomenológico-existencial (LUIJPEN,
1973), tem com procedimentos principais: a) observação de
campo participante; b) entrevistas em profundidade; c)
pesquisa bibliográfica; d) conversas mediadas via aparelho
celular. O referente empírico é uma escola especializada em
educação especial em Belém do Pará, os sujeitos da pesquisa
são estudantes e professores surdos, não exclusivamente
da escola observada.
Inicialmente faremos uma contextualização da cultura
e linguagem surda no espaço escolar, posteriormente apresentaremos como os indivíduos surdos criam possibilidades
comunicativas via aparelho celular neste ambiente pedagogizado e, por fim, propomos uma síntese que avance em
questões pertinentes sobre as relações entre espaço escolar,
cultura surda e meio técnico-científico-informacional.

2. DESENVOLVIMENTO
Para consecução do objetivo e desenvolvimento da questão
levantada, problematizamos a relação entre espaço escolar
e cultura surda e, posteriormente, apontamos pistas de
uma emergente alternativa interdisciplinar na escola em
tempos de tecnificação do mundo.

2.1. Cultura Surda e Espaço Escolar – diferenças
(ir)reconhecidas
O debate acerca dos sentidos da Cultura tem uma longa e
gigantesca abrangência, diretamente na Antropologia, mas
também em outras ciências humanas, exatas e naturais com
o que se convencionou chamar, às vezes ironicamente, de
“virada cultural” (HARVEY, 2004). Para não nos enredarmos
em um debate frutífero, mas não o foco deste trabalho;
assumimos a posição bem delimitada que se aproxima da
proposta de Geertz (1989) para quem a cultura é um contexto onde as coisas podem ser compreendidas, é pública
e constituída simbolicamente.
Sendo assim, tal contexto de compreensão é acessível
e partilhado, é condicionante, mas também plástico, se
inscreve no corpo 1 dos sujeitos, mas também é inscrito e
e(x)crito por eles. Porém, não se pode entender a cultura
como um sistema fechado e, muito menos, essencializado
– se por essência entendemos um “invariante natural” 2 que
1 Pensamos na perspectiva de Csordas (1999) para quem o corpo configura
uma unidade de relação com-no-do mundo, não é apenas objeto da cultura,
mas criador da cultura. Nesse sentido, não pode ser separado em uma materialidade perceptiva e uma subjetivação vivida, mas as duas co-constituídas.
2 É a crítica da maioria dos pós-estruturalistas confessos e inconfessos no que
se refere ao debate sobre a Cultura Surda, muito embora a noção de “essência”,
bastante importe em uma fenomenologia mais clássica seja o alvo das críticas, parte destas não conhece ou compreende as transformações recentes na
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dá sentido autocontido aos sujeitos.
Entretanto, pensar a cultura como pura criação e plasticidade evidencia uma fragilidade em percebê-la como
reprodução (muitas vezes imposta) e, sob muitos aspectos,
não consciente; sem falar em sua incontornável relação
com o espaço geográfico e histórico (CLAVAL, 2007). No
espaço escolar, o que se percebe é justamente a burocratização de um modelo cultural, não exatamente uma cultura,
que reage com negação, muito mais do que afirmação, das
diferenças culturais evidentes nesse espaço, apesar dos
discursos pela diversidade.
No que se refere à cultura surda, embora não se possa falar
de uma essência, há um conjunto de marcadores culturais
importantes que se expressam no espaço escolar e, também,
são modulados por este espaço, tais como a condição de permanente mobilização do grupo por causas suas, exaltação
da comunidade surda, a construção da diferença (interna e
externa ao grupo) na presencialidade do olhar e na linguagem própria, Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) (LOPES;
VEIGA-NETO, 2006). Tal cultura não se dá sem espaços e
tempos comuns ao grupo, com destaque para a escola.
Quando falamos em escola, antes de qualquer tematização nos referimos a um espaço construído, não apenas
material, mas também simbolicamente (CLAVAL, 2007),
prenhe de conteúdos e vivências que viabilizam (re)construções, orientado por um modelo cultural territorialmente
centrado na reprodução da comunidade nacional, fortemente
hierarquizado e com o tempo fragmentado entre processos
disciplinares de conteúdos variados, mesmo quando, ou
principalmente quando, é uma escola especial.
A escola especial, neste caso, aponta para necessidades
especiais dos indivíduos que a vivem como estudantes, em
Belém do Pará, a escola educa não apenas crianças surdas, mas outros grupos – como autistas e com síndrome de
Down – além de prestar serviço especializado para estudantes da rede municipal de ensino. Do ponto de vista infraestrutural, a acessibilidade é priorizada, destacando-se pela
qualidade se comparada às escolas da rede municipal e/
ou estadual (NASCIMENTO; LOPES; PINHEIRO, 2015).
Entretanto, diferentemente do que apontam Lopes e
Veiga Neto (2006), o espaço geográfico não se esgota e não
se institui pela sua pura materialidade. A escola, neste sentido é constituída por relações de grupos diferenciados e,
ao mesmo tempo, atravessadas por relações extraescolares
desenvolvidas pelos estudantes e outros co-presentes no
espaço escolar, de modo que não é mero palco, mas condição e resultado destas relações complexas, um híbrido de
formas-conteúdos (SANTOS, 2004).
Há conteúdos reconhecíveis, visibilizados e mesmo modelares; há conteúdos não reconhecidos, invisíveis, desconhecidos e mesmo negados ou “perigosos” do ponto de vista de
uma sociedade pedagogizada – cujo discurso da igualdade
é mais para apagar as diferenças (MOUFFE, 1999) do que
garantir a coexistência dos múltiplos (MASSEY, 2008).
Sentar cadeira frente professor e repetir igual, professor
abordagem dos sentidos de essência, sobretudo no campo fenomenológico-existencial (Cf. CERBONE, 2012).
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falava, falava e eu repetir, e mandava falar “mamãe”, “papai” e
repetir segurando pescoço sentir vibração, aprender, aprender. Crescer e parar oralizar ter 16-17 anos 3 (Maria Luiza
Magalhães, 46 anos, professora).
No passado eu criança ter quatro anos, não entender datilologia, não responder e só olhar professora explicar. Ficava
sentada; olhar, não aprender. Depois ficar olhar televisão o
A, B, C e começar entender letras pouco. Depois passando
tempo, pensar, pensar, abriu mente e ficar fácil na escola
[omissão da escola] (Lindalva Borges Alfaia, 28 anos, pedagoga e professora).

Com a emergência do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 1998; 2004), a difusão técnica amplifica
contradições, mas também pode ser criativamente apropriada por grupos culturais pouco valorizados em uma
sociedade padronizadora, cujo sistema escolar, mesmo
quando “especial”, se revela violentamente burocrático
e impositivo da oralidade e da língua portuguesa como
unidade da nação.

2.2. (Des)usos do aparelho celular e
comunicabilidade surda na escola
A escola pesquisada facilita o aprendizado em LIBRAS,
porém, permanece no campo da formalização da linguagem
surda, o que interfere na expressão cultural dos surdos,
que se percebem como o outro do ouvinte (LOPES; VEIGANETO, 2006). Os esquemas de padronização escolar, se
por um lado potencializam a capacidade de aprendizado
em LIBRAS, tendem e enquadrá-la no outro da Língua
Portuguesa, por mais que o discurso seja diferente.
Nossas observações apontam para uma fratura comunicativa em três sentidos: 1. o espaço escolar e a comunidade
extraescolar, notadamente as famílias dos/as surdos/as; 2.
A negação de novas expressões de comunicação emergentes
a partir de meios, tais como o aparelho celular, entre os/as
surdos/as; 3. A disciplina do tempo e espaço padronizados
não é permeável ao potencial interdisciplinar da espontaneidade via comunicação pelo objeto técnico como meio.
O primeiro aspecto fica evidente nas reuniões de responsáveis, onde a dependência do interprete oficial cria um
vácuo dialógico que, em sentido pleno, é o avesso do espaço
geográfico como condição de comunicação e convivência.
Se isto é uma realidade para uma escola especializada, nem
precisamos falar no que ocorre no resto de rede pública e
mesmo particular, salvo raras exceções.
Uma sociedade constituída em torno da oralidade
(QUADROS; SCHMIEDT, 2006) produzirá uma escola
majoritariamente oral, mesmo na pluralidade de relações
espaciais em que se inscreve. A inversão da posicionalidade dos sujeitos: de ouvinte-surdo para surdo-ouvinte,
não ocorre de maneira efetiva, tornando a LIBRAS uma
3 Decidimos por manter a expressão da linguagem surda, seja como escrevem ou em uma tentativa de tradução, para explicitar uma distinção clara
com as formas/regras da língua portuguesa. Os nomes não foram omitidos
por exigência das entrevistadas, o que revela sua vontade de comunicação
pública no processo educativo.

“sublinguagem” em sentido disciplinar, mesmo que em
momentos potencialmente interdisciplinares, tais como
eventos e participação na resolução de problemas coletivos,
a LIBRAS se configure a Língua Materna ou Primeira (L1)
da maioria dos surdos e surdas.
Mais que isso,
A história da educação de surdos nos mostra que a língua oral
não dá conta de todas as necessidades da comunidade surda.
No momento em que a língua de sinais passou a ser mais
difundida, os surdos tiveram maiores condições de desenvolvimento intelectual, profissional e social (GOLDFELD,
2002, p. 38)

O que enfatiza Goldfeld não é apenas um alerta central
para a organização do espaço escolar, nos impele ir além: é
no encontro de linguagens diferenciais que novos e recíprocos aprendizados podem ser constituídos e evitar expressões
de “entrincheiramento” ou lugares fechados e exclusivistas
que, muitas vezes, revelam “um sentido contaminado de
lugar” (RELPH, 2012), pouco permeável a abertura para os
diversos/diferentes construírem seus caminhos.
Não insistiremos aqui no óbvio: a fragilidade na formação dos professores no que se refere à LIBRAS, o que nos
parece mais grave é uma tendência de criação espacial limítrofe, ou seja, impermeável à cultura e linguagem surdas
que vão muito além da LIBRAS (GOLDFELD, 2002). O que
as reuniões com pais surdos e ouvintes revelam: a oportunidade dialógica franca se transforma em tensão confusa.
Além disso, como nossos espaços de viver – incluindo
o escolar – não se dissociam dos objetos técnicos que o
compõem e o saturam, novas tensões que podem ser transformadas em possibilidades de aprendizado e cri-ação
comunicativa, colocando-se como desafios aos professores
e mesmo para a comunidade que partilha da cultura surda.
Esse é o segundo aspecto a destacar. O celular configura uma ferramenta potencial, um meio para exercício
da dinamicidade da linguagem surda, na medida em que
viabiliza o trânsito comunicativo amplificado e aceito pela
comunidade surda, diferentemente do oralismo e dos aparelhos corretivos (THOMA; PELLANDA, 2006).
Hoje surdo pode ter celular, enviar mensagens, comunicar pessoas, Whatsapp, comunicar Facebook, grupos cultura
surda ficar bem conversas, importante vida pessoas surdas.
Passado não ter comunicação tecnologia, ficar fácil tudo
(Maria Luiza Magalhães).
Depois eu olhar celular meu amigo, pedir licença e mexer, eu
curiosa. Olhar, jogar, como mexer? Olhar rápido. Depois eu
comprar celular e olhar, mexer Whatsapp, enviar mensagens
muito, comunicar amigos, gostar. Eu gostar não grupo, não ter
tempo, eu trabalhar muito, cansada chegar. Tecnologia muito
bom, ajudar comunicação pessoas (Lindalva Borges Alfaia).

Os usos de celular para comunicação instantânea dos
mesmos, sem que tenham de ficar olhando diretamente
para o outro, numa mistura interessante de sinais e letras,
o que sinaliza para esta dinamicidade da cultura (CLAVAL,
2007; GEERTZ, 1989), bem como sua plasticidade diante
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dos contextos espaciais vividos (TUAN, 2013). Fato pouco
notado em termos pedagógicos, embora amplamente reconhecido pelos professores.
Quase sempre proibitivo no espaço pedagogizado da
escola, nos tempos fraturados, o que reduz a capacidade
de trânsito e uma atitude efetivamente interdisciplinar da
comunicação para além da língua portuguesa, mas uma
ação comunicativa (HABERMAS, 2012) que crie elos de
linguagem em atitudes sem apagar as diferenças.
Figuras 1 e 2: usos do celular para expressão linguística e
comunicação ativa entre surdo e ouvinte ou surdo e surdo
(no nome das/os interlocutores foi omitido para resguardar
a privacidade das/os envolvidas/dos)
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A globalização, e seu correlato espacial, o meio técnico-científico-informacional; pode ser uma fábula e uma
perversidade, mas também uma possibilidade (SANTOS,
2000). Na medida em que as técnicas e o meio que as
constituem e é constituído por elas, sirva a outros fins que
não a exclusão e a produção da desigualdade. Ou seja, o
celular em si não é um problema, mas seus usos podem
servir a perversidade ou a possibilidades, o que se confirma em alguns poucos trabalhos brasileiros que avançam
nesta especificidade técnico-cultural para a comunidade
surda (ANDRIOLI; VIEIRA; CAMPOS, 2013; PRIETCH;
FILGUEIRAS, 2013).
Enquanto o trabalho de Prietch e Filgueiras (2013) se
debruça sobre a adequação das Tecnologias da Informação
e Comunicação (TICs) aos surdos e o de Andrioli, Vieira
e Campos (2013) discute o potencial do uso do celular,
nenhum investiga a emergência de novas expressões de
linguagem no âmbito da cultura surda, a não ser a sua
“facilitação”, sendo a linguagem um dos seus marcadores
culturais mais importantes (LOPES; VEIGA-NETO, 2006).
É exatamente aí que o ambiente escolar pode romper a
padronização tendo em vista um fluxo comunicativo altamente criativo e, em certa medida, libertário, sem colocar
a técnica, neste caso o celular, como o centro do processo,
mas um meio para realização de experimentos de comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, invertendo
a lógica de primazia do oralismo.
Em nossas observações, sobretudo fora do tempo disciplinar, notamos como o celular viabiliza a comunicação
sem que um olhe para o outro, ainda que estejam copresentes no espaço, criando uma diferenciação na dinâmica da
linguagem marcadamente característica da cultura surda
– frente a frente com atenção ao olhar e aos gestos – o que
pode e deve ser um importante caminho de pesquisa não
apenas em termos de facilitação comunicativa, mas de ação
comunicativa: a abertura pela comunicação do contato
objetivo, subjetivo e intersubjetivo entre sujeitos tendo
em vista a resolução dos seus problemas comuns ou, ao
menos, a dialógica para encaminhamento dos problemas
que enfrentam (HABERMAS, 2012).
O paradigma da comunicação (HABERMAS, 2012) pode
servir de teoria interpretativa para a ação dos/das surdos/
surdas no espaço escolar não assimétrico e não centrado no
ouvintismo, mas permeável a uma ação de falas e expressão
de discursos que, usando meios técnicos novos, possam –
via metodologias comunicativas – não apenas exercer a
linguagem ou facilitar a mesma, para a comunidade escolar
(surda e ouvinte), mas realizar ações e criações de linguagem e, portanto, culturalmente vivas e renovadas.
As pesquisas no Brasil sobre esta relação entre ação
comunicativa, meios técnicos e cultura surda em espaços escolares ainda não foram realizadas e é para onde
aponta nossa busca interdisciplinar e o terceiro sentido
que apontamos: a disciplina do tempo e espaço padronizados
não é permeável ao potencial interdisciplinar da espontaneidade
via comunicação.
Nos momentos em que as/os surdas/surdos, ouvintes
e outras crianças especiais não estavam sob os olhos dos
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profissionais, ocorria uma miscelânea comunicativa, com
gestos, sons, palavras, LIBRAS, mensagens pelo celular, de
modo que se percebia uma fluidez bastante interessante
que poderia ser apropriada em expressões metodológicas de
comunicação ampla por parte dos professores. Visualmente
chamativas, integrando objetos técnicos e novas expressões
de relacionamento e comunicação, constituindo assim,
em sentido geográfico, um espaço para o exercício de
identidades sem hierarquização ou pedagogização rígida
(RANCIÈRE, 2012). Obviamente, isto poderia diminuir a
segurança institucional, no sentido de controle severo de
conteúdos e percursos formativos, mas também poderia
viabilizar um espaço de exercício, ainda que em construção,
da liberdade de ser e ser-com-o-outro-na-diferença.
Por fim, se é possível falar de espaço escolar não se pode
desvencilhar sua construção de um sentido de habitação e
reflexão de si e do mundo (HEIDEGGER, 2006) substantivando a ação, na medida em que “Construir é edificar
lugares. Por isso, construir é um fundar e articular espaços.
Construir é produzir espaços” (HEIDEGGER, 2006, p. 137).
Sendo assim, não se pode efetivamente pertencer e sentir-se capaz de criar e construir espaços sem um sentido de
articulação e produção, entre-os-outros e com-os-outros. Só
assim, ultrapassamos o sentido delimitante (e debilitante)
de escola especial, para uma escola espacial, uma abertura
fundada na comunicação e coexistência dos múltiplos.
Há uma evidente possibilidade na relação entre família,
amigos e estudantes em comunicação, mas isto não se dá
sem acolhida realistas dos de fora e abertura dos de dentro
para o exercício de falar com o outro a partir da língua
do outro. Não ser compreendido não só gera frustração,
mas isolamento, às vezes, partilhamos o mesmo ambiente,
mas não estamos co-construindo o mesmo espaço na sua
multiplicidade. Esta é uma problemática que se evidencia
na diferença básica entre educar com base em conteúdos
formais e educar para a vida.
O que nos leva a necessária interdisciplinaridade como
atitude dos professores no espaço escolar aproveitando a
espontaneidade dos sujeitos em comunicação não assimétrica, criando novos símbolos e expressões de linguagem,
trocando e fomentando diálogos que vão além dos sinais ou
da língua portuguesa, em direção a uma arte criativamente
produtiva da cultura, sem perder seu norte de herança, mas
apontando futuros.

3. CONCLUSÕES – POR LIGAÇÕES DE
LINGUAGENS
Esta pesquisa aponta pistas para encaminhamento do
encontro entre linguagem e cultura surda e espaço escolar
ouvinte em nosso país. Obviamente, o recorte qualitativo,
centrado em uma instituição, inviabiliza qualquer generalização forçada, mas não os argumentos no sentido de
produzir um diálogo da problemática exposta.
Fica evidente que há uma confusão entre aprendizado
da linguagem e vivência cultural como contexto de compreensão no espaço escolar, e falamos de uma escola que,
diferente da maioria, possui uma estrutura impressionante

do ponto de vista formal e do ponto de vista de quem acredita que o espaço se faz de formas sem conteúdos.
Por outro lado, a emergência da linguagem não assimétrica entre iguais e diferentes, na espontaneidade do
vivido não formal, a partir de uma cultura extraescolar
que anuncia a vida em sociedade plural, com influências
tecnológicas e dinamicidade da linguagem expressam o
caminho para os professores e escolas se fazerem espaços
da ação comunicativa, do mundo da vida e não só da unicidade do mundo do sistema.
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RESUMO – Na década de 90, então, o tema educação sexual foi inserido nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Neste sentido este trabalho tem como objetivo analisar a inclusão do tema transversal – “Orientação Sexual”nas Escolas Municipais do Rio de Janeiro no âmbito da 7a Coordenadoria Regional de Educação. Assim como,
investigar as formas e os recursos utilizados para o desenvolvimento das atividades, mapear as disciplinas
que abordam esta temática e verificar a inclusão do tema Orientação Sexual no Projeto Político Pedagógico
das unidades escolares. Em guiza de conclusão muitas das ações educativas em sexualidade não ultrapassam
os limites de ações provisórias.
PALAVRAS-CHAVE: educação sexual; escola; currículo.
ABSTRACT – In the 90s, so the theme sex education was entered in the National Curriculum Parameters. In this respect
this work has the objective of analyzing inclusion of transversal theme - “Sexual Orientation” - Municipal Schools of Rio de
Janeiro as part of the 7th Coordination Education Regional. Just as investigate ways and resources used for the development
of activities; mapping disciplines addressing this and verify that the topic Guidance Sexual Political Pedagogical Project
in the school units. In conclusion many of the educational actions sexuality do not exceed the limits of provisional actions.
KEYWORDS: sex education; school; curriculum.

1. INTRODUÇÃO

2. DESENVOLVIMENTO

Este artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados encontrados na pesquisa desenvolvida no curso de
mestrado em Serviço Social que visava analisar a inclusão do Tema transversal – “Orientação Sexual” – contidas
nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério
da Educação (MEC), nas Escolas Municipais da 7ª
Coordenadoria Regional de Educação do Rio de Janeiro.
Neste sentido apresento o processo metodológico adotado na pesquisa de campo e apresento os resultados encontrados. Cabe ressaltar a dificuldade na coleta do material
assim como a indisponibilidades das diretoras em responderem o questionário, porque de 117 escolas apenas 47
devolveram. Verifiquei também que a maioria respondeu
positivamente em relação ao trabalho do tema sexualidade
na escola. Identifiquei que esta temática é trabalhada na
maioria das vezes a partir de conversas informais. E em relação às disciplinas que abordam esta temática percebi que
ciências é a disciplina dita como o “lugar apropriado” para
esta discussão. No que diz respeito à inclusão deste tema
no PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola, embora a
maioria dos gestores afirmem que o tema está inserido no
mesmo, não tive como ratificar esta resposta, pois as escolas não disponibilizaram este documento para a analise.
Considero que a inclusão da temática “Orientação
Sexual” como tema transversal foi um avanço, mas ainda
não garante que um trabalho relacionado ao tema sexualidade seja efetivado nas escolas.

2.1. Revisão da literatura
A inserção da Educação Sexual na escola decorre do contexto histórico e das demandas atuais. A reinserção deste
tema na escola parece sempre estar associada, por um lado,
a uma dimensão problemática – como fora no passado em
relação à sífilis e atualmente com o discurso sobre Aids e
gravidez na adolescência – e, por outro, a uma mudança
nos padrões de comportamento sexual, que se expressam
nos movimentos sociais de diversos setores da sociedade.
Este quadro evoca, portanto, intervenções em escala populacional, individual, bem como governamental (Altmann,
2001), principalmente no que diz respeito a elaboração do
currículo formal.
Destarte, o currículo sempre foi alvo da atenção de todos
os que buscavam entender e organizar o processo educativo
escolar. No entanto, foi somente no final do séculos XIX e
XX nos Estados Unidos, que um significativo número de
educadores começou a tratar mais sistematicamente de
problemas e questões curriculares, dando inicio a uma serie
de estudos e iniciativas que, em curto espaço de tempo,
configuraram em um novo campo de estudo. (Silva, 1995)
Segundo Silva (1995), o propósito mais amplo destes
estudos é planejar cientificamente as atividades pedagógicas e controlá-las de modo a evitar que o comportamento e
o pensamento do aluno se desviassem de metas e padrões
pré-definidos. A partir disso, a teoria curricular, deixou de
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se preocupar apenas com a organização do conhecimento
escolar e passou a contestar o conhecimento recebido.
Ou seja, o currículo passou a ser visto, não apenas como
resultado das relações sociais de poder, mas também como
histórico e socialmente contingente. “O currículo é uma
área contestada, é uma arena política” (Silva, 1995, p. 21).
Neste sentido o currículo não pode ser entendido fora do
campo cultural e ideológico existente na sociedade. Nesta
perspectiva, a educação e o currículo devem ser vistos como
expressões e resultados das disputas ideológicas que ocorrem em uma dada configuração sócio-histórica. Dito de
outra forma, o currículo e a educação estão profundamente
envolvidos em uma política cultural, o que significa que
são tantos campos de produção ativa de cultura, quanto,
campos contestados (ibdem).
Numa perspectiva mais ampla, apreende-se, através
do currículo oculto, atitudes e valores próprios de outras
esferas sociais, como por exemplo, aqueles ligados à nacionalidade. As analises mais recentemente, indicam também
a influência das dimensões de gênero, da sexualidade ou
de raça no “currículo oculto” (Silva, 2005, p.79).
As relações entre escola e currículos foram influenciadas
pela teoria crítica, o que deu força política à problematização da divisão de classes e seguindo esse movimento
outros começaram a questionar o conteúdo presente nas
escolas e suas formas de abordagem. Louro (2003) aponta
que, nos anos 60, ocorreu a emergência de movimentos
sociais, principalmente o feminista e o negro, que questionavam a posição central do homem branco, hetero e rico
nos campos da ciência e da política, explicitando o caráter
cultural das produções, científicas, artísticas e estéticas.
Isto possibilitou o reconhecimento de novas identidades
culturais, reconhecendo a cultura como algo complexo e
múltiplo. De forma sintética, podemos afirmar, então, que
os movimentos sociais contribuíram, particularmente para
a construção de um currículo que possibilitava a inserção
da educação sexual1.
Entretanto o currículo tem sido tradicionalmente concebido como um espaço onde se ensina a pensar, onde se
transmite o pensamento, onde se aprende o raciocino e a
racionalidade. Neste sentido, temas que estão presentes
na escola como, relações de gênero e sexualidade, ainda
encontram dificuldades para entrar no currículo e, quando
entram assumem um caráter informativo, como é o caso
da sexualidade e a prevenção das DST’s, HIV/Aids, ligadas
ao biológico ou/ou reprodutivo (Silva, 2005).
Portanto, para compreendermos a discussão do currículo escolar, é necessário considerarmos tanto as dimensões objetivas, tais como as leis, as normas curriculares e os
projetos pedagógicos, quanto às dimensões subjetivas como
as concepções de educação, crenças e valores atribuídos
pelos agentes da educação formal da sociedade em questão.
Embora essas dimensões objetivas sejam mais visíveis,
1 Destacando-se, neste contexto, o movimento de mulheres e movimentos feministas; movimentos homossexuais; movimentos de negras, negros
e populações quilombolas; movimentos de população indígenas; movimentos de trabalhadores/as rurais e sem-terra e movimentos pró-criança e adolescente (Louro, 2003).
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todos esses fatores são importantes quando nos propomos
a examinar como se opera a definição dos conteúdos que
compõem ou são desconsiderados, na construção dos currículos escolares. Nenhum conhecimento é veiculado, de
forma oculta ou manifesta, sem que seja conscientemente
escolhido, ainda que o sentido ideológico dessa escolha
permaneça dissimulado para muitos educadores.
Não é por acaso que as diversidades étnicas, raciais,
de gênero e sexuais foram, por tanto tempo, relegadas ao
esquecimento nos currículos escolares. A tradição na qual
os currículos foram organizados nos diferentes contextos
sociais, não apenas diz respeito ao seu poder de determinar
o que se devia processar na sala de aula, mas também ao seu
poder de diferenciar, classificar e hierarquizar os sujeitos
e os conhecimentos de forma “oficial”.
A seleção curricular pode ocorrer por dois caminhos
distintos: a transformação ou a reprodução. Na dimensão
transformadora, a incorporação das diversidades acena
para a enunciação e para o desenvolvimento dos conflitos,
a fim de reconhecer as formas de instituição das desigualdades sociais e a partir daí, estimular os questionamentos
sobre o modo como são fabricadas e utilizadas as hierarquias discriminatórias (Louro, 2001).
Na segunda dimensão, o currículo escolar apenas reproduz o que a sociedade contextual legitima como certo,
normal ou regular. Essa concepção se expressa, principalmente, nos currículos prescritivos, dos quais os livros
didáticos se tornaram os maiores aliados. Esses currículos
são construídos a partir da noção de que há um conhecimento verdadeiro e universal que deve ser repassado aos
estudantes (Louro, 2001).
Considerando que educação tem como objetivo socialização das gerações mais novas, tornando-as aptas a conviver na sociedade, de acordo com o seu conjunto de normas
pré-existentes, torna-se necessário conformar/disciplinar
os indivíduos aos padrões hegemônicos de masculinidade
e feminilidade existentes na sociedade (Almeida, 1995). E a
escola é um veículo tradicionalmente legitimo para ministrar
a educação através da qual os indivíduos devem alcançar as
similitudes essenciais que a vida coletiva exige. Isto explica
por que, de forma implícita ou explícita, o projeto de homogeneização sempre esteve presente no currículo da escola.
Não apenas as escolas como instituições sociais, mas
também os seus agentes atuam de forma interessada na
formação de conceitos e, consequentemente, de pessoas.
É assim que circulam, no ambiente escolar, outros significados que, concomitantemente ao currículo formal,
reforçam a concepção de homem, de conhecimento e de
mundo socialmente compartilhados.
Através das ações que se processam no cotidiano da
escola e de todos os artefatos que compõem este ambiente,
os verdadeiros sentidos do currículo podem ser apreendidos. Sentidos que apenas uma análise mais apurada permitiria explicitar.
No que tange à sexualidade, esses sentidos dissimulados
se escondem, frequentemente, na linguagem naturalizada
que produzem e reproduzem classificações e estereótipos.
Nas regularidades da vida cotidiana da escola e nos saberes
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do senso comum com o qual os educadores se comunicam,
residem as noções partilhadas de sexualidade normal, de
comportamentos apropriados que os educadores utilizam
para ensinar sobre a sexualidade nas salas de aula.

2.2. Descrição
Para alcançar os objetivos da pesquisa, foi realizada
uma análise dos Descritores Curriculares da Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) e
também uma coleta de dados a partir de um questionário
enviado para todas as escolas da 7ª CRE.
Neste sentido, foi realizada uma busca no site da SME/
RJ com o objetivo de “baixar” todas as diretrizes curriculares do ano de 2012 para cada disciplina. Dentro de cada
documento, utilizei como critério de pesquisa 2 as seguintes
palavras e expressões: sexualidade; sexo; educação sexual /
orientação sexual; gênero e corpo. Após esta busca elaborei
uma tabela com todas as disciplinas e com cada uma das
palavras pesquisadas.
A escolha do campo de pesquisa se deu a partir da minha
experiência nesta área e pelo desejo de aprofundar a pesquisa realizada em 2007 com os alunos das escolas que
integram a 7ª coordenadoria. Desta forma o universo da
pesquisa foi constituído pelas escolas do ensino fundamental da 7ª CRE. Como instrumento de coleta de dados lancei
mão de um questionário semi estruturado com perguntas
abertas e fechadas. Estes questionários foram distribuídos
para todas as unidades do ensino fundamental.
Visando uma melhor manipulação dos dados foi escolhida a abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e
o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos fenômenos e a
atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas (Silva, 2005).
Esta pesquisa tinha como objetivos: investigar as formas
e os recursos utilizados para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao tema “Orientação Sexual”; verificar a
inclusão da Orientação Sexual como Tema Transversal no
Projeto Político Pedagógico das unidades escolares (U.Es); e
mapear as disciplinas que abordam esta temática através da
analise dos descritores curriculares da Secretaria Municipal
de Educação. Foram distribuídos 117 questionários, mas
apenas 47 escolas devolveram. Sendo que destes devolvidos,
uma escola não respondeu às questões referentes a pesquisa.

2.3. Resultados
Educação sexual nos descritores curriculares do Rio de
Janeiro – Foi identificado nas diretrizes do documento
oficial que serve de base para a orientação do trabalho
pedagógico, criado para ser aplicado dentro de todas as
2 Esta pesquisa foi realizada através da “ferramenta de busca” dentro do
próprio documento que estava em PDF.

escolas da rede pública municipal do Rio de Janeiros só
faz referencia aos temas: gênero, sexualidade, sexo, corpo
e a educação sexual predominantemente na disciplina de
Ciências. Podemos verificar que a secretaria municipal de
educação não está seguindo as orientações dos Parâmetros
Curriculares Nacionais em relação ao Tema Transversal
“Orientação Sexual” na escola, ou seja, o tema só aparece
em algumas disciplinas e não em todas como sugere os
Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs.
Os PCNs, por sua vez apresentam um documento exclusivo para o tratamento do tema, entretanto parece que não
é consultado na formulação das orientações curriculares do
município do Rio, pois a partir do quadro acima podemos
perceber a distância entre o que é sugerido pelo Ministério
da Educação (MEC) e o que é aplicado pelos municípios.
Desta forma, constatamos que a Disciplina de Ciências
tem se configurado como o principal espaço onde o tema
da sexualidade tem sido trabalhado nas escolas. Não por
acaso, a maioria dos gestores responderam que o tema da
sexualidade era trabalhado “nas aulas de ciências”. Este
resultado vai de encontro com outras pesquisas (Castro
et al., 2004; Rosistolato, 2003; Meyer, 1998).
Segundo Altmanm (2006), os livros didáticos de
Ciências, se não todos, grande parte deles, têm como conteúdo específico do 8º ano do ensino fundamental temas
ligados à sexualidade. Inserida em um livro de Ciências,
a forma de abordar o tema está delimitada pelas especificidades dessa área, em outras palavras, a sexualidade é
tratada sob uma perspectiva das ciências biológicas. Como
exemplo disso a autora cita alguns dos títulos dos capítulos
de um livro e seus subtítulos: Reprodução e manutenção
da espécie; Origem das células reprodutoras; e O sistema
reprodutor humano. Como leitura, o livro oferece textos
sobre: O nascimento de gêmeos; O controle da natalidade; e Algumas doenças transmitidas por contato sexual.
(Altmanm, 2006). Ligado a esta temática, alguns livros também incluem algum item sobre adolescência, puberdade e
transformações no corpo.
No que se refere a discussão de gênero, este tema aparece no conteúdo programático das disciplinas de Historia
e de Ciências. Considero este tema importante no que diz
respeito a formação de valores e conceitos relacionados aos
papeis masculinos e femininos principalmente em relação
ao exercício da sexualidade.
Assim como gênero e sexualidade a inclusão da temática
corpo no conteúdo programático das disciplinas é importante porque nos PCNs - Tema Transversal “Orientação
Sexual” – considera o “Corpo: matriz da sexualidade”.
Segundo os PCNs (1997), o conceito de corpo diz respeito
às possibilidades de apropriação subjetiva de toda experiência na interação com o meio. No conceito de corpo
estão incluídas as dimensões da aprendizagem e todas
as potencialidades do indivíduo para a apropriação das
suas vivências. Porém, Louro adverte que reduzir a sexualidade a dimensão do corpo e aceitá-la com algo exclusivo
da natureza (2000).
Os PCNs propõem que a educação sexual seja trabalhada como um tema transversal. Isto exige um trabalho
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integrado de diversos professores, em que o tema fosse
abordado transversalmente em todos os ciclos de escolarização e não como conteúdo de uma única disciplina em
um único período escolar. Entretanto, o que verificamos
nos descritores curriculares da SME/RJ, é que não existe
indicação para um trabalho transversal. Esse dado é ratificado pela própria secretaria quando estabelece parceria
com outras instituições para a realização de trabalhos voltados para o tema da sexualidade e quando cria projetos
no setor de extensividade 3.
Educação sexual nas escolas cariocas – Uma das questões visava verificar se “o tema sexualidade era trabalhado
na escola” e a maioria respondeu que trabalha o tema sexualidade em suas escolas. Desdobrando este dado percebemos
que as escolas de segundo segmento foram quase unanimes
em afirmar existência de atividades neste sentido. Já as
escolas do primeiro segmento que responderam positivamente em relação ao trabalho do tema sexualidade em suas
unidades, indicaram que têm turmas de PEJA4 ou turmas de
projetos de realfabetização ou aceleração. Estas turmas são
formadas pelos alunos que apresentam defasagem idade/
série, ou seja, são alunos que estão fora da idade para as
turmas regulares e por isso vão para as turmas de projeto.
Considerando que a maioria das escolas do primeiro segmento não desenvolve um trabalho de orientação sexual
com os alunos, este dado se torna importante para pesquisa, pois me leva a pensar que este tema é abordado em
algumas escolas do primeiro segmento apenas quando
estas possuem alunos com idades mais avançadas.
Para exemplificar, no questionário foi possível articular
as respostas das escolas que responderam positivamente em
relação ao desenvolvimento do trabalho da sexualidade com
o desejo da mesma em receber o Projeto Papo Cabeça em sua
unidade. Neste cruzamento de dados percebi que as escolas
que desenvolviam o trabalho com tema sexualidade e não
desejavam o Projeto Papo Cabeça se justificavam dizendo
que os alunos não tinham o perfil para participar do projeto:
“Não temos, dentro da nossa unidade escolar, alunos que atendam
o perfil dos que poderiam participar de tais ações.” (E.M.P.N. 5),
entretanto respondia que o tema estava inserido no Projeto
Político Pedagógico e é “trabalhado de forma interdisciplinar”
(E.M.P.N.). Esta escola é uma unidade de primeiro segmento
que, em um primeiro momento respondeu que desenvolvia a temática da sexualidade de acordo com a proposta
do Tema Transversal e depois no final do questionário ela
recusa um projeto porque os alunos não têm o perfil.
A maioria das escolas que não trabalha com tema sexualidade é escola composta por apenas turmas do primeiro
segmento. Neste sentido surge uma problematização em
relação a esta resposta: a sexualidade não é assunto para
criança ou, para trabalhar sexualidade é preciso preencher
um perfil adequado.
O fato é que as escolas que atendem somente os alunos
de 6 a 11 anos (E.I e 1º ao 5º ano) não trabalham a temática
3 Dados verificados em 2012.
4 Programa de Educação Jovens e Adultos
5 E.M.P.N: Para não identificar as unidades escolares utilizarei as siglas
Escola Municipal (E.M) e letras aleatórias para completar o nome da escola.
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da sexualidade com seus alunos. Podemos afirmar que
estas não atendem as orientações do Tema Transversal
“Orientação Sexual” para os primeiros ciclos do ensino
fundamental.
Apesar dos gestores negarem um trabalho de educação
sexual nas escolas, vale ressaltar que em 2010, numa escola
em que atuei como assistente social do PROINAPE, uma
professora de uma turma de 3º ano do ensino fundamental,
solicitou que a equipe trabalhasse a temática da sexualidade
com a turma dela.
Este trabalho foi desenvolvido pela equipe do
PROINAPE 6, durante quatro meses com encontros quinzenais. A cada encontro nós discutíamos um assunto de
interesse dos alunos. Como estes alunos estavam dentro
da faixa etária de 9 a 11 anos, discutimos as questões relacionadas a mudanças do corpo, próprias da idade; sobre
o período da adolescência; trabalhamos as curiosidades
deles referente à gravidez “como acontece”; temas referentes às doenças sexualmente transmissíveis; e questões
de gênero. Em relação às DSTs, eles sempre questionavam
sobre a Aids (HIV). Também foi trabalhado com eles os
métodos de prevenção da gravidez e DSTs, principalmente
as camisinhas feminina e masculina, que suscitavam maiores curiosidades. No final dos encontros com esta turma,
os alunos produziram cartazes com os temas trabalhados
para serem expostos na escola.
Podemos ver, então, que mesmo os gestores negando um
trabalho de educação sexual para os alunos mais novos, justificando isto pela falta de maturidade dos mesmos para realizar
esta discussão, este trabalho que foi realizado pela equipe do
PROINAPE, nos revelou que estes alunos tinham acesso a
filme “pornô”, além da proximidade com adolescentes grávidas, de pessoas portadoras do vírus HIV;isso contribuía para
as curiosidades e interesse nos assuntos discutidos.
Percebemos que a sexualidade não se manifesta apenas
na adolescência, ela se apresenta de outras formas na infância e na adolescência traz novas questões e curiosidades
que a escola também pode trabalhar. E pelo que vimos nos
dados obtidos, as escolas não estão desenvolvendo este
tema com os alunos mais novos e desta forma considero
que estão longe de realizar um trabalho planejado, elaborado e contínuo como exige os PCNs.
Cabe aos professores ultrapassar seus papéis de meros
transmissores de informação, uma vez que eles são produtores culturais profundamente implicados nas questões
públicas, como tem afirmado Giroux (1995). É necessário, pois, ampliar a definição de pedagogia e currículo,
não se limitando simplesmente ao domínio de técnicas
e metodologias.
Conversas Informais sobre Sexualidade – A pesquisa
buscou identificar como cada unidade escolar trabalhava
o tema da sexualidade e quais recursos elas utilizavam
para realizar as atividades voltadas para esta temática. A
maioria das escolas pesquisadas ainda trata da sexualidade
no campo da informalidade, o tema é apenas discutido
ou trabalhado quando surge alguma demanda por parte
6 Equipe formada por uma assistente social, uma psicóloga e uma professora.
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do aluno. Ou seja, diante de uma situação levantada pela
turma e/ou aluno.
Logo em seguida é citado o trabalho da sexualidade
inserido na disciplina de ciências. Isso revela que as escolas,
apesar de responderem que trabalham com o tema, este
está incluído na disciplina que apresenta como um de seus
conteúdos, a discussão do aparelho reprodutor feminino
e masculino.
É importante ressaltar que os gestores também citaram
“palestras” como forma de trabalhar o tema em suas unidades. A realização de palestras nos leva a pensar que estas são
realizadas por profissionais convidados, ou seja, estabelece
parceria com outras instituições como: o hospital Rafael de
Paula e Sousa e a Farmanguinhos 7. Podemos perceber que
ao mesmo tempo em que a escola demonstra o interesse
de abordar o tema com os alunos ela transfere a responsabilidade para os profissionais destas outras instituições.
O Centro de Estudos do Aluno (CEST) é um espaço
aberto e utilizado das mais diversas formas, como por
exemplo, reforço de matemática, português ou outros
temas de interesse da escola. E este foi citado por cinco
gestores como um lugar que a escola escolheu para trabalhar o tema sexualidade.
Quando os gestores respondem: “Através do Currículo” e
“Planejamento dos Descritores”, isso quer dizer que ela só trabalha o tema quando aparece nos descritores curriculares.
Ou seja, apenas cumpre mais um conteúdo programático.
E se o tema não estiver nos descritores, não trabalha.
Em apenas um questionário verificou-se o registro
da disciplina Educação Sexual 8 e cabe ressaltar que esta
escola é diferenciada no município do Rio de Janeiro, por
ser integral e composta por turmas de 7º ao 9º ano do ensino
fundamental, “Ginásio Experimental”. E apenas uma escola
citou o Projeto “Papo Cabeça” como um parceiro no desenvolvimento de atividades sobre sexualidade com os alunos,
cabe destacar que este projeto atua somente nas escolas da
7ª CRE. Esta parceria também não quer dizer que a escola
se envolve nas atividades, pois este projeto é desenvolvido
por estagiários que tem vinculo com a UFRJ e não com a
escola. Na maioria das vezes o projeto acaba e a escola não
dá seguimento aos trabalhos com os alunos.
Como podemos constatar mais uma vez ciências é a disciplina mais citada pelas escolas, ou seja, a maioria das escolas trabalha o tema dentro desta disciplina. Este resultado
corrobora com as orientações dos descritores curriculares
da SME, que aborda a temática da sexualidade predominante nesta disciplina. E vai de encontro também com
outros estudos realizados como já foi dito anteriormente.

dos alunos que levam os professores a falarem sobre o tema
da sexualidade. Isso pode se dar em forma de conversas
informais, de uma palestra de um especialista convidado
ou da exibição de um vídeo. Essas formas de trabalho são
esporádicas e inconstantes. O principal espaço onde o tema
da sexualidade tem sido trabalhado nas escolas são as aulas
de Ciências.
Este resultado chama a atenção para uma falta de
parâmetro e diretriz para o desenvolvimento do trabalho
relacionado a sexualidade na escola. Segundo os PCNs, o
tema “Orientação Sexual” é para ser trabalhado de forma
transversal, ou seja, perpassando por todas as disciplinas.
É preciso ainda considerar que estas questões têm
sido muito pouco discutidas nas escolas, nos cursos de
Pedagogia e nos cursos de formação de professores em
geral. Segundo Giroux (1995) a pedagogia deve ser responsabilizada ética e politicamente pelas estórias que produz,
pelas afirmações que faz sobre as memórias sociais e pelas
imagens do futuro que consideram legítimas.
É possível observar que mesmo tendo sido colocada
em discurso de forma tão intensa nas últimas décadas, a
sexualidade mais do que nunca tem sido vigiada e controlada. Em relação à escola, por exemplo, muitos educadores
têm tomado para si a responsabilidade de atuarem como
“vigilantes” da sexualidade, na tentativa de moldarem os
comportamentos que consideram mais apropriados para
meninos e meninas.
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3. CONCLUSÃO
As respostas nos indicam, contudo, que são as demandas
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fim de buscar mais dados e conhecer a disciplina “Educação Sexual”, mas não
obtive sucesso pois a escola não respondeu aos meus contatos e solicitações.
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RESUMO – O presente trabalho é fruto de pesquisa em andamento realizada no curso de mestrado em
educação na Universidade de Brasília, sob orientação do professor Antônio Villar Marques de Sá. Tem como
objetivo compreender o desenvolvimento da atenção em crianças prematuras atendidas na educação precoce
numa escola pública do Distrito Federal, pois, apesar de ser crescente o índice de nascimentos prematuros
no mundo inteiro e de serem indicados alguns prognósticos aos que nascem antes da 37ª semana de gestação, como dificuldades de atenção, concentração, hiperatividade e depressão, ainda se estuda – e se publica
– pouco a respeito, sobretudo no campo da educação. O embasamento teórico fundamenta-se na psicologia
histórico-cultural, e trata-se de pesquisa qualitativa, na perspectiva do estudo de caso, utilizando-se dos instrumentos de observação participante, entrevista reflexiva e análise de documentos. O método de análise é
a hermenêutica-dialética. Os participantes são seis professores da educação precoce, sendo três pedagogos
e três de educação física em interação com três crianças nascidas pré-termo e ali atendidas, bem como a
coordenadora da educação precoce nessa instituição. Os resultados que surgem até o presente apontam para
importância de que crianças nascidas prematuras tenham atendimento precoce e, a partir da brincadeira e
de atividades lúdicas, desenvolvam a atenção, bem como a afetividade segura e a linguagem.
PALAVRAS-CHAVE: brincadeira; primeira infância; atenção; prematuridade; educação precoce.
ABSTRACT – This work is the result of research in progress carried out in master’s degree in education at the University
of Brasilia, under Professor Antonio Villar Marques de Sá. It aims to understand the development of attention in premature
children at the early education in a public school in the Distrito Federal, Brazil. Although the rate of premature births is
increasing worldwide and some hard prognosis are directed to those born before 37 weeks of gestation, such as difficulties
with attention, concentration, hyperactivity, depression, etc., little is studied and written about it. In order to better understand the problem, we will discuss about the early childhood and its educational services in Brazil, playfulness, attention,
prematurity and early education. Our theoretical basis is the historical-cultural psychology, and it is qualitative research,
case study perspective, using the participant observation instruments, reflective interview and document analysis. The analysis method is hermeneutics-dialectics. Participants are six teachers of early education, three activities and three physical
education combined with three children born preterm and there met, as well as the coordinator of early education in this
institution. The results that come up to the present point to the importance of that preterm infants have early treatment
and, from the play and recreational activities, develop attention and safe affectivity and language.
KEYWORDS: play; babyhood; attention; prematurity; early education.

1. INTRODUÇÃO
É nosso interesse compreender o desenvolvimento da atenção em crianças prematuras atendidas na educação precoce
de uma escola pública do Distrito Federal. Vamos, pois,
entender as categorias aqui implicadas: primeira infância,
prematuridade, atenção, educação precoce e brincadeira.
É considerado prematuro ou pré-termo o bebê nascido
antes de completar 37 semanas de gestação, ou seja, “um
feto cujo desenvolvimento intrauterino foi interrompido”
(DEUTSCH; DORNAUS; WAKSMAN, 2013, p. 35). Embora
sejam grandes os avanços na obstetrícia e atendimento neonatal, a incidência de partos prematuros tem aumentado.

O estudo “Prematuridade e suas possíveis causas” (UNICEF
BRASIL, 2013), revela que a prevalência de partos de crianças prematuras no Brasil é de 11,7%. Esse dado é importante,
pois coloca o Brasil em décimo lugar entre os países onde
mais nascem prematuros.
Quanto à atenção, nascemos com ela, é um dom, ou
é possível educá-la, orientá-la, atuar em seu desenvolvimento? Para Vigotski (2003, p. 47), a atenção é uma das
funções psicológicas superiores, e estas são o que nos diferencia dos animais, portanto, características tipicamente
humanas. É um estágio mediado, construído de maneira
social, histórica e cultural. Para usar um exemplo do próprio
Vigotski (2003, p. 47): “O macaco precisa necessariamente
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ver a vara para prestar atenção nela; a criança deve prestar atenção para poder ver”. O ser humano necessita da
atenção para ver. Ser capaz de selecionar o estímulo ao
qual se ater, prescindindo de tudo o mais que está a sua
volta. Portanto, a mediação é indispensável e aí se insere
o trabalho do professor, no sentido de mediar para que a
criança consiga desenvolver a atenção.
Atuando desde fevereiro de 2011 na educação precoce –
um dos serviços de Atendimento Educacional Especializado
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF) –, temos percebido que há um desconhecimento
das possíveis consequências da prematuridade. É comum
nos perguntarem por que os médicos nos encaminham
prematuros ou, entre os pais, quando perguntados por
que seus filhos estão matriculados na educação precoce,
responderem: “Ele não tem nada, é apenas prematuro”.
Nossa prática tem revelado também que desde os primeiros meses de vida alguns bebês demonstram certa
dificuldade de selecionar um estímulo por vez. Ao mesmo
tempo querem diversos brinquedos ao ponto de não desfrutarem de nenhum, pois a escolha não acontece de fato. No
percurso entre apontar e pegar o objeto, o interesse muda e
a criança acaba por não brincar. Elencamos elementos que
essas crianças tinham em comum e nos deparamos com o
fato de serem nascidas prematuras, o que, provavelmente,
é aquilo que tem aparecido somente nas estatísticas dos
anos escolares como uma tendência a apresentar déficit
de atenção.
Outra observação é que, trabalhando com a primeira
infância – as crianças atendidas na educação precoce têm
idade entre zero e três anos e onze meses – nossa tarefa
é brincar e ensinar as crianças a brincarem para que, por
meio da brincadeira, desenvolvam-se. Da conjugação desses elementos surge nosso objeto de pesquisa: o desenvolvimento da atenção em crianças nascidas pré-termo
atendidas na educação precoce de uma escola pública do
Distrito Federal.
Delimitamos como objetivo geral desta pesquisa compreender o desenvolvimento da atenção de crianças prematuras por meio da brincadeira, e como objetivos específicos
identificaremos e analisaremos: 1) Qual a importância que
os professores atribuem à brincadeira no atendimento da
educação precoce. 2) Como os professores percebem a prematuridade e suas noções sobre as possíveis consequências
do nascimento pré-termo. 3) Estratégias utilizadas pelos
professores que possam ajudar as crianças prematuras
a desenvolver a atenção. 4) Os tipos de brincadeiras e as
idades em que são propostas pelos professores e se estas
favorecem o desenvolvimento da atenção em crianças
prematuras.
Entendemos ser adequada a adoção da abordagem
qualitativa, que, de acordo com Oliveira (2014), consiste
num processo de reflexão e análise da realidade por meio
de métodos e técnicas empregadas para compreensão
detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico.
Utilizamos como estratégia metodológica o estudo de caso,
por ser este um “estudo profundo e exaustivo de um ou de
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento
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amplo e detalhado” (GIL, 2008, p. 57-58). Buscando coerência com o método do estudo de caso, estamos construindo
as informações por meio de observações, entrevistas e análises de documentos educacionais das crianças (relatórios
e ficha evolutiva).
Os participantes são seis professores de três crianças
nascidas prematuras – cada criança é atendida por dois
profissionais: um pedagogo e um professor de educação
física –, em interação com estas, e a coordenadora da educação precoce em uma escola pública do Distrito Federal. A
seleção das três crianças se deu de acordo com os seguintes
critérios: 1) Estarem na faixa etária compreendida entre
um e três anos. 2) Não apresentarem síndrome, deficiência
ou qualquer outra intercorrência no desenvolvimento. 3)
Serem assíduas. 4) Que seus professores e mães aceitem
participar da pesquisa. Os professores são seis, aqueles
que as atendem.
Por se tratar de pesquisa com crianças, a submetemos
ao conselho de ética do Instituto de Ciências Humanas da
Universidade de Brasília.
Utilizamos como método de análise das informações
construídas em campo a hermenêutica-dialética, por oferecer uma especificidade histórica e uma visão sistêmica
do estudo. De acordo com Oliveira (2014, p. 125), nessa perspectiva “a compreensão do processo de conhecimento deve
ser dinâmico, sistêmico, em que tudo está interligado, ou
seja, as partes só podem ser entendidas a partir da dinâmica do todo”. É nosso interesse compreender a realidade
estudada como um processo no qual os fatos se apresentam
em movimento, conectados e em transformação e todos
os participantes – inclusive a pesquisadora – fazem parte
desse processo, influenciando e sendo influenciados por ele.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
A pesquisa realiza-se na educação precoce, que é um serviço
de atendimento educacional especializado da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal para crianças de
zero a três anos e onze meses. Portanto, situamo-nos no
território da primeira infância.
Como afirmou Davidov (1987) a infância não é uma etapa
natural, mas social, condicionada por um conteúdo histórico concreto. A criança é um ser social, desenvolve-se nas
relações com outros seres humanos, num tempo e espaço
específicos. Essa ideia se coaduna com a de Cohn (2013, p.
21) ao afirmar que “a infância é um modo particular, e não
universal, de pensar a criança”.
Cabe aqui estabelecer a diferença entre infância e
criança. Para Sarmento e Pinto (1997), infância é a categorial social geral, que apresenta os elementos de homogeneidade, enquanto o termo criança remete aos fatores particulares, de diferenciação e heterogeneidade. Poderíamos
afirmar que as crianças vivem a infância, e não o realizam
da mesma maneira. Essas diferenças são tanto quantitativas – para algumas esse período é encurtado, para outras
prolongado – como qualitativas – no que diz respeito às
práticas, sobretudo de ludicidade.
Explorando o tema específico da brincadeira sob o
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prisma da teoria histórico-cultural, definimos ludicidade
como um aspecto que “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” (SANTOS E CRUZ,
2011, p. 12).
Sarmento (2003) definiu ludicidade – um dos núcleos
estruturantes das culturas da infância – como uma realidade integrada por três elementos: a brincadeira, o jogo e
o brinquedo, que acompanham as crianças nas diversas
fases de construção de suas relações sociais. A brincadeira é
a prática lúdica espontânea, o jogo trata-se da prática lúdica
estruturada, regida por regras e brinquedo é o artefato, o
objeto lúdico. Sobre esses três elementos, Miranda (2013,
p. 35) alertou para o equívoco de serem tratados como
sinônimos e resumiu bem a questão: “jogo, brinquedo e
brincadeira têm conceitos distintos, embora estejam imbricados, ao passo que o ‘lúdico’ abarca todos eles”. Não raro,
encontramos esses três constituintes da ludicidade como
sinônimos, mas estamos em acordo que cada um tem significado, características e funções específicas.
A respeito do brinquedo, Campos de Carvalho e Rubiano
(2010) afirmaram que ele propicia a realização de desejos
que não poderiam ser satisfeitos imediatamente na situação real. Então, através de situações imaginárias a criança
os satisfaz, elabora suas questões e desempenha papéis.
Elabora suas questões sob a ótica da teoria histórico-cultural, segundo a qual “a criança atua no jogo com suas emoções, exterioriza-as, reconstruindo as condições materiais
originárias e as faz tomar uma nova forma” (ELKONIN,
2009, p. 180). Esse autor acredita que a brincadeira está
orientada para o futuro e não para o passado.
Abordando o tema do jogo, Wallon (1998) declarou comportar três elementos fundamentais: o êxito, o acaso e a
ficção. O êxito está vinculado à satisfação e ao entusiasmo,
ao desejo de vencer e de superar-se, o acaso oferece o sabor
da aventura e a ficção é o que faz oposição à dura realidade.
Brougère (1998, p. 189) esclareceu que o jogo “é resultado de relações interindividuais, portanto de cultura. [...]
pressupõe uma aprendizagem social. Aprende-se a jogar.
[...] não é inato”. Reforça, pois, a importância do jogo no
cotidiano infantil desde a mais tenra idade e, em consonância com o pensamento de Elkonin (2009), defende que
o bebê é iniciado no jogo pelas pessoas que cuidam dele.
Mais uma vez trazemos a ideia da teoria histórico-cultural
sobre tornar-se ser humano a partir das relações sociais.
Todas as aprendizagens se dão nessas trocas, com a brincadeira, jogos e utilização de brinquedos não seria diferente.
Portanto, não nascemos prontos, vamos nos construindo,
desenvolvendo e aprendendo nas interações, numa cultura
e tempo específicos.
No tocante ao terceiro elemento constituinte da ludicidade, acreditamos que na brincadeira a criança aprende,
desenvolve-se, apropria-se do mundo e o reinventa. Para
Elkonin (2009), Leontiev (2014) e Vigotski (2008) a brincadeira não é instintiva, natural ou espontânea na criança.
Também não é a atividade na qual a criança gasta mais

tempo, mas é, sim, a atividade principal ou dominante na
primeira infância. Leontiev (2014) define atividade principal
como aquela que estabelece conexões para que ocorram as
mudanças mais importantes no desenvolvimento psíquico,
e portanto global, da criança.
Para Vigotski (2008, p. 35), “a brincadeira é a fonte do
desenvolvimento e cria a zona de desenvolvimento iminente [...] Na brincadeira, a criança está sempre acima da
média da sua idade”. É, portanto, capaz de compreender e
de realizar aquilo que não seria em outro contexto. Levando
em consideração a dialética entre aprendizagem e desenvolvimento na percepção da psicologia soviética, Elkonin
(1987) afirmou que a brincadeira tem imensa importância para o desenvolvimento de quase todos os processos
psíquicos na primeira infância. Na brincadeira, a criança
toma consciência de si, aprende a desejar e a controlar seus
desejos e impulsos afetivos, sobretudo aprende a agir de
acordo com modelos de comportamento específicos.
Nosso interesse é compreender o desenvolvimento da
atenção por meio da brincadeira. Então, vamos discorrer
sobre a atenção não segundo a medicina, que se preocupa
em estudar o cérebro e suas conexões no sentido de identificar e mensurar a capacidade de atenção do ser humano.
Também não desejamos partir do transtorno ou déficit
de atenção, que também coloca a pessoa numa posição de
“paciente”, que necessita de intervenção medicamentosa
para “resolver seu problema”. Sem negar ou desmerecer os
casos em que, realmente, são imprescindíveis o tratamento
e a intervenção da área de saúde, pretendemos, sim, investigar a atenção do ponto de vista da educação.
Do lugar do pesquisador pedagogo, estamos buscando
compreender a atenção como uma função que nasce a partir das interações sociais e se desenvolve, constrói e educa
por meio dos processos e relações escolares. Vigotski (2004,
p. 149) declarou que a psicologia tradicional definia atenção
como “um tipo de atividade através da qual conseguimos
desmembrar a complexa composição das impressões que
nos chegam de fora, discriminar no fluxo a parte mais
importante, concentrar nela toda a força da nossa natureza
ativa e com isso facilitar-lhe a penetração na consciência”.
Este autor também atribuiu grande importância ao caráter
seletivo da atenção, uma vez que chega constantemente
um grande volume de estímulos, é imprescindível a seleção
daquilo que, para o momento, é mais significativo.
Outro aspecto sobre o qual Vigostki (2004, p. 152) discorreu foi a durabilidade. Para ele, conseguimos manter o foco
por períodos bastante curtos: “se fixarmos com o olho da
forma mais atenta um ponto ou uma letra durante muito
tempo, a atenção inicialmente forte começa gradualmente
a enfraquecer”. Ele usou os termos instabilidade e oscilação como presentes no ato de fixar a atenção. Tomamos
consciência dessa fragilidade para torná-la força, ou seja,
exercitar a seleção de estímulo e a permanência nela para
que possamos, aos poucos, ampliar a capacidade de concentração. Sabendo, todavia, que sempre há um limite.
Não é salutar, pois, esperar que os alunos, especialmente
as crianças pequenas, mantenham-se atentas ao mesmo
estímulo por horas.
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No que diz respeito à educação da atenção, Vigotski
(2004, p. 156) declarou que “o reflexo de concentração é
suscetível de educação e reeducação”. Para ele, a atenção infantil é orientada e dirigida quase exclusivamente
pelo interesse: “nenhuma educação é exequível de outra
forma senão através das inclinações naturais da criança”
(VIGOTSKI, 2004, p. 162).
Com efeito, é necessário selecionar a informação ou
estímulo e manter aí o foco, sem se deixar envolver ou
capturar por outros estímulos. É a partir dessa atividade
que surgem o pensamento organizado e a auto-regulação
comportamental.
Uma vez que nossa pesquisa se realiza entre prematuros,
julgamos oportuno discorrer um pouco sobre o assunto. É
considerado prematuro o bebê que nasce antes de completar a 37ª semana de gestação. Segundo Deutsch, Dornaus e
Waksman (2013), cerca de 12% dos nascimentos ao redor do
mundo são prematuros. No Brasil, a prevalência de partos
de crianças prematuras é de 11,7% (UNICEF, 2013) ou de
12,3% (UNICAMP, 2014), o dobro do índice de alguns países europeus, o que coloca nosso país em décimo lugar no
ranking de índice de nascimento pré-termo. Além disso, em
torno de 25% dos óbitos neonatais e 16% dos óbitos infantis
no Brasil estão relacionados à prematuridade, de acordo
com a Agência Nacional de Saúde (ANS, 2015).
Dessa forma, como definiram Custódio, Crepaldi e
Linhares (2014, p. 248), “a prematuridade se configura, a
priori, como um fator de risco biológico para o desenvolvimento da criança”. Dado preocupante não apenas em razão
da mortalidade a ele vinculada, mas também pela qualidade
de vida, que muitas vezes é bastante afetada, sobretudo no
caso de prematuros extremos e sem o devido acompanhamento já desde os primeiros meses após o nascimento.
Portanto, o desenvolvimento do bebê prematuro se dará
inicialmente de maneira diferente de um bebê nascido a
termo. Não é surpresa, no entanto, se imaginamos que o
bebê humano, diferentemente dos filhotes dos animais,
não nasce pronto, necessita ainda de um bom tempo de
cuidados dos adultos até que tenha autonomia para alimentar-se e locomover-se. Ainda mais aquele bebê que
veio ao mundo antes de completar o período gestacional.
Giaretta, Becker e Fuentefria (2011) preocuparam-se
com o desenvolvimento neuropsicomotor do prematuro,
que é responsável pela aquisição por parte do sujeito de
funções mais complexas no decorrer das experiências vividas nas interações com seus pares e adultos importantes.
Esse desenvolvimento permite o desempenho adequado
de atividades sensoriais, motoras, emocionais, cognitivas, de linguagem e de aprendizagem. Sugeriram, então,
a necessidade de identificação precoce de atrasos nesse
desenvolvimento e intervenção em tempo oportuno, a fim
de que o desenvolvimento neuropsicomotor possa tomar
o curso desejado.
Deutsch, Dornaus e Waksman (2013, p. 313-314) chamaram a atenção para possíveis complicações motoras e problemas de aprendizagem. Segundo essas autoras, “embora
haja poucos estudos, observa-se, com relativa frequência,
que, mesmo com nível intelectual dentro de parâmetros
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normais, um número considerável de prematuros apresenta competência cognitiva alguns pontos abaixo quando
comparados aos bebês nascidos a termo”. Possivelmente
isso esteja associado a dificuldades maiores no desenvolvimento da atenção, bem como atrasos mais frequentes na
aquisição da linguagem, o que, como já vimos, interfere no
processo de aprendizagem de conceitos, pois de acordo
com Magalhães et al. (2003, p. 251) “déficits de atenção são
mais frequentes em crianças prematuras, o que pode resultar em pobre desempenho percepto-motor e dificuldades
escolares”.
Dificuldades emocionais e comportamentais também
são identificadas em crianças prematuras. Esses problemas
são mais facilmente relatados na idade escolar. De acordo
com Deutsch, Dornaus e Waksman (2013, p. 315), “os comportamentos e as dificuldades emocionais mais comumente
relatados, quando os prematuros atingem a idade pré-escolar, escolar e adolescência, são ansiedade, hiperatividade,
dificuldades de atenção, problemas de conduta, depressão,
incompetência social e queixas somáticas”.
Defendemos, pois, uma intervenção não apenas terapêutica, mas também preventiva precoce, pois, como alertaram Magalhães et al. (2009), algumas crianças nascidas
prematuramente podem mostrar sinais de alteração no
seu padrão de desenvolvimento logo nos primeiros anos
de vida, enquanto outras podem evoluir sem percalços
perceptíveis durante os primeiros anos de vida, mas na
idade escolar revelarem atrasos na linguagem, dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais, cognitivos, déficits na coordenação motora ou na percepção
visoespacial.
É importante lembrar que tudo isso se trata de possibilidade, não de determinação. Consideramos os fatores
sociais extremamente importantes. A depender das experiências vivenciadas, do estímulo recebido, das trocas e
relações estabelecidas desde a mais tenra idade o desenvolvimento da criança poderá ser completamente diferente.
Portanto, parece-nos bastante importante investigar
sobre formas que previnam essas dificuldades, sobretudo
de atenção, desde a primeiríssima infância, e a ludicidade
pode ter muito a contribuir nesse sentido. Por isso Campos
et al. (2011) defenderam a importância de acompanhar
longitudinalmente as crianças nascidas prematuras, independente de serem consideradas com menor risco de apresentar problemas no desenvolvimento.
Uma vez que nosso estudo observa crianças prematuras
atendidas na educação precoce do Distrito Federal, vamos
conhecer melhor esse serviço de Atendimento Educacional
Especializado. A educação precoce é uma especificidade
do Distrito Federal, inaugurada em 1987, para atender a
crianças entre zero e três anos e onze meses de idade.
Trata-se de uma interseção entre a educação infantil
e a educação especial. Atualmente a educação precoce
está presente em todas as Coordenações Regionais de
Ensino do Distrito Federal, em 19 unidades. Ainda de
acordo com a Orientação Pedagógica para a Educação
Especial (DISTRITO FEDERAL, 2010), o atendimento deve
ser ofertado preferencialmente em Centros de Educação
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Infantil ou nos Jardins de Infância, com vistas a promover
a inclusão das crianças. Todavia, ainda é oferecido – em
caráter provisório – nos Centros de Educação Especial e
em alguns Centros de Atenção Integral à Criança (Caic).
Todavia, percebe-se que a maioria das unidades de atendimento de educação precoce – onze – ainda se encontra em Centros de Ensino Especial; quatro em Centros
de Educação Infantil; dois em Caics; um em Jardim de
Infância e um em creche.
De acordo com a Orientação Pedagógica para Educação
Especial (DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 103), “refere-se a
um conjunto de ações educacionais voltadas a proporcionar à criança experiências significativas, a partir de seu
nascimento, e que promovam o desenvolvimento máximo
de seu potencial”. Visa a desenvolver as potencialidades
da criança no que se refere aos aspectos físicos, cognitivos, afetivos, sociais e culturais, priorizando o processo
de interação e comunicação, mediante atividades significativas e lúdicas, de formas a contribuir para sua inclusão
educacional e social.
Portanto, é um serviço educacional que tem como
finalidade oferecer às crianças pequeníssimas “condições
para que compreendam o mundo por meio de experiências
advindas das múltiplas interações e das relações estabelecidas pela exploração do meio, do uso do brinquedo e da
ludicidade, da relação com o próprio corpo e, ainda, da
ação espontânea sobre os diversos estímulos” (DISTRITO
FEDERAL, 2010, p. 104).
Atende a crianças entre zero e três anos e onze meses de
idade que tenham alguma deficiência: intelectual, visual,
auditiva, física/motora ou múltipla; transtorno global do
desenvolvimento (TGD); superdotação/altas habilidades; e
também a crianças prematuras, consideradas de risco por
serem vulneráveis e apresentarem atraso no seu desenvolvimento global.
O atendimento possui caráter preventivo, cuja abordagem tem como fundamento o respeito à diversidade,
uma vez que adota estratégias pedagógicas dinâmicas e
diferenciadas que respondem às necessidades específicas
das crianças (DISTRITO FEDERAL, 2010). Visa a colaborar
para o desenvolvimento da autonomia, da independência
e da iniciativa de autogestão das crianças, para que se tornem sujeitos na formação dos conceitos e na construção
de sua autoestima.
Considera fundamental a mediação dos professores,
assim como a participação da família das crianças nos
atendimentos a fim de que, recebendo a orientação dos
professores, possa dar prosseguimento aos estímulos em
casa, pois é lá que o bebê passa mais tempo.

3. RESULTADOS
Conforme expusemos, nossa pesquisa encontra-se em
andamento. Todavia, já é possível identificar alguns
resultados. O instrumento de observação tem revelado
que através da brincadeira e de atividades lúdicas os professores orientam as crianças no sentido de desenvolverem
a atenção: esperar a vez, colaborar com os colegas e com

os professores, explorar os artefatos lúdicos com calma,
refazer com serenidade atividades que desempenharam
rapidamente e de qualquer jeito, escutar o outro que fala,
olhar nos olhos enquanto fala.
Além das características de dificuldade de selecionar um
estímulo por vez, que motivaram a pesquisa, as observações e entrevistas têm mostrado a dificuldade que muitas
crianças prematuras têm de desenvolver uma afetividade
segura. Muitas demonstram insegurança no apego, dificuldade de estabelecer vínculos com outra pessoa que não seja
a mãe, dificuldade de separar-se da mãe durante as aulas.
Os professores conduzem isso de maneira tranquila, permitindo que a mãe esteja presente se sua presença acalma
e conforta as crianças, levando a criança para ver a mãe
na sala de espera ou reforçando oralmente que a mãe está
esperando por ela logo ali na sala ao lado.
Outro aspecto que tem sido frequente na construção
de dados é a identificação de atraso na linguagem oral em
crianças prematuras. A fim de favorecer o desenvolvimento
da linguagem oral, os professores utilizam bastante canções, contação de histórias, narrativas de acontecimentos
da vida cotidiana e variados momentos de diálogo com
o intuito de favorecer o desenvolvimento da linguagem
dessas crianças. Não atendem às solicitações de imediato
quando a criança aponta para o brinquedo, mas pedem que
a criança use palavras e se empenham para que a criança
se esforce em pronunciá-lo. Também orientam as mães a
fazerem o mesmo em casa.

4. CONCLUSÃO
Embora ainda que parcialmente, podemos concluir que
é a evidente importância da educação precoce no desenvolvimento global, e não apenas da atenção, de crianças
nascidas pré-termo. Esse atendimento é educacional e não
terapêutico. Conduzido por professores, trata de educar
as crianças e suas mães ou responsáveis para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e social dos alunos, de
modo que tenham uma melhor qualidade de vida. As mães
acreditam no trabalho dos professores, em conversas informais indicaram o quanto as crianças evoluíram desde que
foram matriculadas na educação precoce e o quanto as
crianças têm prazer em estar nesse espaço.
Outra conclusão é que a ludicidade é um fator de grande
importância. Além de os espaços físicos e atividades propostas tenham um caráter lúdico, o termo brincadeira
está constantemente nas falas das crianças, dos professores e das mães; referem-se às atividades propostas como
brincadeiras.
Convém indicar a necessidade de outras pesquisas na
educação precoce, a fim de que essa forma de atendimento
tenha mais visibilidade e, quem sabe, possa se estender às
demais unidades da federação. Também será de grande
valor aprofundar em pesquisas posteriores os temas da prematuridade e suas implicações na vida escolar das crianças,
bem como do desenvolvimento da atenção, numa época em
que temos cada vez uma maior oferta de estímulos e em
que é difícil selecionar um por vez.
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RESUMO – Este trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo primordial foi apreender as percepções discentes acerca da materialização da prática didático-pedagógica dos docentes que atuam na educação
profissional técnica de nível médio (EPTNM). Para tanto, buscou-se estabelecer conexões entre os excertos
extraídos das manifestações dos estudantes em relação à ação docente e ao processo de aprendizagem. Desse
modo, por meio da técnica de grupo focal aplicada a dois grupos de 12 alunos, de dois cursos técnicos de uma
instituição federal de educação tecnológica, e da aplicação de um questionário estruturado a 128 alunos dos
2ºs e 3ºs anos do ensino técnico de nível médio (ETNM), foi possível perceber que os professores, cujos alunos
apontaram déficit na prática pedagógica, em sua maioria, não são licenciados ou não tiveram acesso a cursos de formação/complementação pedagógica. Os dados compilados por meio dos olhares discentes foram
agrupados em 03 blocos distintos. A saber: O primeiro bloco composto por práticas didático-pedagógicas
referentes aos professores não licenciados; o 2º bloco referente aos professores licenciados; e o terceiro bloco
no que era comum a ambos os grupos, ou seja, professores licenciados e não licenciados. Registra-se que o
corpo docente da formação técnica específica conta com maior parte de mestres e doutores, majoritariamente
das áreas das engenharias e das ciências da computação e apenas 5 dos 72 professores pesquisados possuem
cursos de formação docente (licenciaturas).
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; percepções discentes; prática docente.
ABSTRACT – This work results from a qualitative study whose primary objective was to understand students’ perceptions
about the materialization of didactic and pedagogical practice of teachers working in middle-level technical professional
education (EPTNM). Therefore, we sought to establish connections between the excerpts taken from the manifestations
of students in relation to teaching activities and learning process. Thus, through the focus group technique applied to two
groups of 12 students, two technical courses in a federal institution of technical education and the application of a structured
questionnaire to 128 students from 2ªs and 3ªs series, it was revealed that teachers whose students showed a deficit in pedagogical practice, in most cases, are not licensed or did not have access to training courses / educational complementation.
The data compiled through the students eyes were grouped in 03 distinct blocks. The first block was composed of didactic
and pedagogical practices related to unlicensed teachers, followed by the 2nd block related to licensed teachers and the third
block in which was common to both groups. Join the faculty of specific technical training has most of masters and doctors,
mainly in the areas of engineering and computer science and only 05 of the 72 surveyed teachers have teacher training
courses (undergraduate).
KEYWORDS: teacher education; students perceptions; teaching practice.

1. INTRODUÇÃO
Este texto resulta de um trabalho investigativo que teve
como objetivo geral apreender as percepções discentes
acerca da prática pedagógica dos professores do ensino
técnico de nível médio (ETNM). A finalidade foi conceber
em que medida os professores do ETNM oriundos de cursos
de formação de professores – licenciaturas ou programas
de formação pedagógica – poderiam (ou não) colaborar
direta ou indiretamente com o favorecimento da aprendizagem dos alunos e alunas dos cursos técnicos de nível
médio (CTNM). A temática formação de professores para a

educação profissional (EP) desde a promulgação do Decreto
Nº 7.566/1909 tem enfrentado muitos desafios no sentido
de se consolidar como um campo de formação específica
para a docência no ensino técnico. No entanto, pouco se
tem avançado no sentido de construir políticas públicas de
estado para esta profissionalização.
As políticas de governo são aquelas que o Executivo decide
num processo elementar de formulação e implementação de
determinadas medidas e programas, visando responder as
demandas da agenda política interna, ainda que envolvam
escolhas complexas. E as políticas de Estado são aquelas que
envolvem mais de uma agência do Estado, passando em geral
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pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão,
resultando em mudanças de outras normas ou disposições
preexistentes, com incidência em setores mais amplos da
sociedade (OLIVEIRA, 2011, p.329).

As pesquisas do tipo Estado da Arte apontam a existência de uma enorme lacuna, um grande silêncio sobre
o trabalho docente no ensino médio, especificamente na
EPTNM. Segundo Brzezinski & Garrido (2007), as pesquisas nesse nível de ensino são incipientes e indicam que no
período entre 1997 a 2002 foram registradas apenas duas
pesquisas nessa área, uma em 1998 e outra em 1999.
O interesse por este nível de ensino está intrinsecamente
relacionado à minha formação acadêmico-profissional e ao
exercício de minha profissão. Durante 8 anos, atuei como
pedagoga no Centro Federal de Educação Tecnológica de
Minas Gerais (CEFET-MG) e nos últimos 2 anos ingressei na carreira docente da educação básica, técnica e tecnológica (EBTT). Durante minha trajetória profissional,
construí algumas indagações do tipo: como os professores
constroem os saberes profissionais necessários ao exercício da docência? E mais, como os professores que não se
formaram em cursos para formação docente constroem os
saberes profissionais necessários ao exercício da docência?
Estas questões refletem a realidade onde se encontra um
número considerável de sujeitos que atuam como professores mesmo não tendo se formado para ser professor, o que
implica reconhecer a existência de profissionais diversos
como engenheiros, químicos, farmacêuticos, enfermeiros,
arquitetos, advogados, dentre outras profissões, atuando
como docentes em salas de aula.
A título de exemplificação apresenta-se na Tabela 01 o
percentual de professores com formação específica, para
as disciplinas que compõem o núcleo da formação geral do
ensino técnico integrado.
Tabela 1 – O percentual de professores com formação
específica
Disciplina

Docentes com formação específica

Língua Portuguesa

56%

Matemática

27%

Biologia

57%

Física

9%

Química

13%

Língua Estrangeira

29%

Educação Física

50%

Educação Artística

20%

História

31%

Geografia

26%

Fonte: RUIZ, RAMOS e HINGEL (2007)

A análise da Tabela 1 permite concluir que apenas nas
disciplinas de Língua Portuguesa, Biologia e Educação
Física existem mais de 50% dos docentes em atuação que
possuem licenciatura na disciplina ministrada. Com efeito,
as áreas de Física e de Química apresentam um quadro
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preocupante, pois, o percentual de professores licenciados
para ministrar essas disciplinas é de 9% para a primeira e
de 13% para a segunda. Este cenário expõe uma fragilidade
própria da profissão docente à medida que não existem
políticas públicas de estado obrigatórias para que o exercício da docência seja de uso exclusivo dos professores.
De acordo com os estudos de Gauthier et al (2006), o
que caracteriza a profissão docente é o fato de conhecer
profundamente a matéria a ser ensinada, sua estrutura,
sua construção histórica, bem como os métodos, técnicas, analogias ou metáforas que melhor se aplicam ao seu
ensino, assim sendo, estas competências é o que diferencia o professor de qualquer outro leigo que entende e se
interessa pelo assunto objeto do seu ensino. Portanto, as
especificidades da profissão docente são marcas identitárias próprias, que diferenciam esse profissional do saber
formal dos demais profissionais de outras áreas científicas,
humanas e tecnológicas. Nesta perspectiva, este texto tem
como objetivo refletir sobre as formas pelas quais os professores constroem e reconstroem os seus saberes e a sua
identidade profissional.

1.1. Percursos metodológicos para apreensão do
fenômeno investigado
As pesquisas científicas nas ciências humanas e sociais vêm
superando, ao longo dos anos, os pressupostos pertencentes
ao paradigma pensado pelos positivistas. Ou seja, não é
mais cabível a argumentação de que os fenômenos nessa
área não podem ser submetidos à pretensão da quantificação e neutralidade. Assim, surgem novas abordagens para
as ciências e a pesquisa qualitativa se apresenta como uma
forma alternativa para investigações dos fenômenos sociais
e humanos, entre eles, a educação. Sob essa perspectiva,
considera-se a pesquisa como uma atividade humana social
e que, portanto, traz consigo inevitavelmente uma carga
de valores e preferências.
A pesquisa em questão é de natureza qualitativa. Não há
neutralidade do pesquisador e, a compreensão dos fenômenos, supõe a interpretação e o desvelar dos sentidos e
dos significados. Estes, não se manifestam imediatamente,
o que pressupõe o esclarecimento das fases ocultas dos
fenômenos (GAMBOA, 2007, p. 88). Lüdke e André (1986)
afirmam que a construção da ciência é um fenômeno social
por excelência e para realizar uma pesquisa qualitativa
também é necessário promover o confronto entre as evidências, coletar informações sobre o assunto e o conhecimento
acumulado a respeito dele, realizar atividades que busquem
refletir sobre conhecimentos específicos, ajudando assim
a legitimar o caráter científico da pesquisa.
Frente a isso, o desafio maior foi buscar um conhecimento teórico que pudesse proporcionar a apreensão das
contradições, da estrutura e da dinâmica do objeto pesquisado (COSTA, 2016), pois de acordo com o educador
Frigotto (2005, p.75), “as nossas escolhas teóricas não se
justificam nelas mesmas, pois, não existe método alheio
a uma concepção de realidade”. Portanto, toma-se como
procedimento investigativo a técnica de grupos focais,
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realizada com 24 alunos de 2 cursos profissionalizantes
ofertados pela Instituição investigada. Esclarece-se que
a coleta de dados ocorreu em dois encontros distintos
com dois grupos de 12 alunos. Após a realização da “roda
de conversa” com os dois grupos de alunos, foi aplicado
um questionário para 128 alunos (as), sendo 4 turmas
de 2ªs e 3ªs séries dos dois cursos técnicos investigados.
Antes da aplicação do questionário, foi explicada para
os sujeitos de pesquisa a finalidade da investigação e
solicitada a concordância em participar do estudo. Não
obstante, o questionário de uma forma geral possibilitou
a realização de uma avaliação institucional, à medida
que permitia que os estudantes manifestassem a sua
percepção em relação: à prática pedagógica docente; aos
serviços administrativos, de apoio e infraestrutura; à
coordenação do curso e; aos aspectos acadêmico-formativos do curso. Além disso, os alunos foram convidados
a realizar uma autoavaliação.
As questões trabalhadas foram amplas, mas para este
estudo o recorte será a partir das questões referentes às
percepções discentes acerca da prática docente, sobretudo, buscando apreender as práticas apontadas como
favoráveis ao processo ensino aprendizagem e a relação
professor-aluno. Os dados apurados das falas dos discentes investigados permitiram perceber o quanto a prática
pedagógica docente é determinante no movimento de
ensinar e aprender, podendo impactar tanto de modo
positivo quanto negativo no desempenho escolar acadêmico dos estudantes.
Num primeiro momento, realizou-se uma consulta aos
sítios dos departamentos acadêmicos da instituição em
apreço, visando delinear o perfil docente dos professores
dos CTNM. Para tanto, foram consultados aspectos referentes à sua formação acadêmica inicial, ou seja, a graduação
de origem; a titulação e o vínculo (substituto, temporário,
dedicação exclusiva, 20 horas ou 40 horas) com a instituição. Constata-se que todos os docentes investigados pertencem ao quadro efetivo, com vínculo de dedicação exclusiva.
No cruzamento de dados resultantes da entrevista com os
grupos focais, fez-se um esforço para se verificar em que
momento as falas discentes se relacionavam com a formação de origem do docente, podendo, assim, organizá-las em
três blocos: a) o grupo dos professores não licenciados ou
que não tiveram acesso a cursos de formação pedagógica; b)
o grupo dos professores licenciados e; c) ao terceiro grupo
que se refere tanto aos professores licenciados quanto aos
não licenciados.
Esclarece-se que esse acompanhamento da trajetória
formativa dos estudantes dos cursos técnicos vem ocorrendo de forma sistemática desde 2010. Especificamente
para este trabalho, serão abordados os olhares discentes de apenas dois cursos técnicos. Entende-se não ser
necessário identificar a instituição bem como os cursos
técnicos pesquisados, uma vez em que nada alteraria e/
ou influenciaria os resultados de pesquisa. Desse modo,
zelando pela ética e o anonimato dos sujeitos de pesquisa,
as análises e discussões se realizaram a partir da apreensão, percepção e dos dados coletadas pela pesquisadora,

bem como com sua relação com o fenômeno investigado.

2. CONCEITOS, PRECEITOS E DEFINIÇÕES
A expressão formação de professores para a educação profissional
técnica de nível médio carrega em si uma dimensão complexa
sobre a sua finalidade. Para tanto, requer que explicitamos
o que se entende por formação de professores e também
por educação profissional técnica de nível médio. Desse
modo, entende-se por:
Formação de Professores os processos em que se formam sujeitos que têm a docência como campo de atuação profissional.
Por esses processos, os futuros professores ou aqueles que
já exercem a docência constroem e reconstroem os saberes
docentes. (...) Obviamente, essa definição não é destituída
de uma dada concepção de sociedade, educação, cultura,
tecnologia e docência. (OLIVEIRA, s/a).

Em relação a EPTNM, somente em 2008, com a promulgação da Lei nº 11.741/2008, a educação profissional
e tecnológica passa a ser considerada componente da
educação básica, por meio da inclusão na lei de diretrizes
e bases LDB nº 9.394/1996, da Seção IV-A – Da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio. O artigo 39 da referida lei afirma que a educação profissional (EP) “integra-se aos diferentes níveis e modalidade de educação
e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia,
abrangendo os cursos de: formação inicial e continuada
ou qualificação profissional”.
Neste sentido, os estudos de Tardif (2004) contribuem
para o entendimento da relação entre o professor enquanto
sujeito do processo ensino-aprendizagem e a sua relação e
(re)construção dos saberes. Para ele, os saberes profissionais dos professores são: temporais, plurais e heterogêneos
e personalizados e situados.
Temporais no sentido que (...) uma boa parte do que os
professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história
de vida e, sobretudo de sua história de vida escolar. Plurais
e heterogêneos porque provêm de diversas fontes. (...).
Personalizados e situados porque se trata raramente de
saberes formalizados, de saberes objetivados, mas sim de
saberes apropriados, incorporados, subjetivados, saberes que
é difícil dissociar das pessoas, de sua experiência e situação
de trabalho (TARDIF, 2000, p. 15)

Neste cenário, compreende-se que ao construir a sua
identidade docente, o sujeito-professor mantém uma
estreita relação entre a sua subjetividade, a sua história de vida, o seu contexto sociopolítico e cultural e a
materialização da sua profissão. Segundo afirma Costa
(2016, p. 16), o planejamento e a materialização do ofício
docente são caracterizados por traços da individualidade
do sujeito professor. Assim sendo, o desenvolvimento de
suas atividades profissionais sofrerá interferências de
sua vida na infância, de sua vida escolar, de seus valores e de suas crenças, de suas representações de vida e de
mundo. Considerando o forte vínculo existente entre a
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subjetividade do sujeito professor e a construção de seus
saberes profissionais, importa questionar o que é, aqui,
concebido como saber. Para Borges (2004), não é suficiente
que o professor faça qualquer coisa para se denominar de
saber é preciso que ele saiba por que faz essas coisas ou por
que faz desta ou daquela forma (p. 90). Nesta perspectiva,
apenas dominar os conhecimentos a serem ensinados não
basta. É necessário incorporar à ação docente um conhecimento pedagógico e curricular. Sendo assim, como os
professores que não tiveram acesso ao curso de formação de professores construirão os saberes profissionais
necessários a sua prática docente? Se a profissão docente
se aprende na prática, qual o sentido de se ir à escola?
Charlot (2005) questiona: para o professor, qual é o sentido
de ensinar? Qual é o sentido de tentar ajudar os jovens a
aprender e a compreender as coisas?
Diante dessas indagações, pressupõe-se que o trabalho docente pode ser entendido como uma tarefa complexa que requer uma formação acadêmica profissional
bastante sólida e exige muito mais que o domínio dos
conhecimentos específicos que serão (re)produzidos
na relação com a prática. Tardif (2004) assevera que a
relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma
função de transmissão dos conhecimentos já constituídos. Para o educador Paulo Freire (1996), é essencial ao
exercício da docência a reflexão crítica sobre a prática,
sobre a relação teoria e prática para que não se desvirtue a teoria em um blábláblá e a prática em ativismo.
Ou seja, todo educador necessita refletir e compreender a relação estabelecida entre a teoria e a sua prática.
Corroborando com essa premissa, Sacristán & Goméz
(2000) afirmam que:
Sem compreender o que se faz, a prática pedagógica é
mera reprodução de hábitos existentes, ou respostas que
os docentes devem fornecer as demandas e ordens externas (...) O profissional do ensino, antes de ser um técnico
eficaz, deve ser alguém responsável que fundamenta sua
prática numa opção de valores e em ideias que lhe ajudam a esclarecer as situações, os projetos e os planos,
bem como as possíveis consequências de suas práticas.
(p.9 e 10)

Diante deste cenário, entende-se que muitas são as
possibilidades e os desafios presentes na prática pedagógica docente, sobretudo dos professores que não possuem
uma formação específica para o exercício da docência,
pois, segundo Tardif (2012, p. 35) “quanto mais desenvolvido, formalizado e sistematizado é um saber mais longo
e complexo se torna o processo de aprendizagem, o qual,
por sua vez, exige uma formação e uma sistematização
adequada”.

3. TRAÇANDO O PERFIL DOS
PROFESSORES QUE ATUAM NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Considerando-se a lacuna existente nas pesquisas de
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formação de professores da EPTNM optou-se neste trabalho por um estudo exploratório sobre o perfil dos professores que atuam nesta modalidade de ensino. Para Costa
(2016, p. 18), o princípio balizador da formação específica
para a ação docente nos CTNM estrutura-se a partir da
concepção de que a educação profissional requer uma
formação docente que seja capaz de dialogar com a tríade:
educação, trabalho e sociedade. A partir dessa assertiva,
realizou-se uma pesquisa documental em uma Instituição
pertencente à Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica visando-se o mapeamento da formação acadêmica profissional; da titulação e do regime de trabalho dos professores que lecionam nos Cursos Técnicos
ofertados por esta instituição. Por se tratar de um estudo
introdutório, uma porta de acesso a futuras pesquisas,
considerou-se viável a investigação por amostragem em
dois cursos técnicos integrados. Ou seja, cursos organizados de modo que o aluno conclua o Ensino Médio
acompanhado de uma habilitação profissional técnica de
nível médio. Desse modo, registra-se que o corpo docente
da instituição investigada, em 2014, era formado por 1.246
professores efetivos dos quais 13% são graduados; 8% especialistas; 49% mestres e 30% doutores.
Esse cenário mostra que o número de professores com
titulação de mestres e doutores é bastante significativo uma
vez que somam aproximadamente 80% do quantitativo de
docentes efetivos da instituição. Contudo, entende-se que
essa titulação pode não garantir a efetividade da profissão
docente, uma vez que esses professores são oriundos de
outras profissões, em sua maioria de engenharias, e não se
formaram para a docência, posto que não existe nenhuma
normativa legal que exija do candidato a formação específica, em cursos próprios para o exercício dessa profissão.
No decorrer da investigação, procurou-se identificar os
professores que especificamente atuavam nos dois cursos
técnicos investigados. Desse modo, os docentes pesquisados se constituem 6% de especialistas; 27% de mestres
e 67% de doutores.
Para uma Instituição de Ensino que valoriza a articulação entre o ensino e a pesquisa considera-se que a
titulação dos docentes pode favorecer o desenvolvimento
deste processo. No entanto, há que se cuidar para que
o pesquisador não se sobreponha ao professor. Que o
ensino não seja desvalorizado em detrimento da valorização da pesquisa e do pesquisador. Não obstante,
compete informar que os cursos integrados investigados
são compostos por aproximadamente 67% de professores da formação geral (núcleo básico das disciplinas
que compõem a matriz curricular do ensino médio) e
33% de professores da parte específica, de cada habilitação profissional a que se destina o curso. Com efeito,
informa-se que a carga horária da formação geral é de
2.400 horas e a da formação específica de 1.300 horas.
Apresenta-se no Gráfico 1 a formação acadêmica inicial dos professores que atuam nesses cursos técnicos.
Contudo, apesar de se tratar de um curso integrado,
este perfil docente se refere apenas aos professores da
formação técnica específica.
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Gráfico 1 – Formação acadêmica inicial dos professores que
atuam nos cursos técnicos
Engenharias

30

Ciências da Computação

30

Arquitetura e Urbanismo

4

Graduação em Física

1

Formação Professores p/ Disciplinas de 2º Grau

1

Licenciaturas em Disciplinas para o Curso Técnico

1

Licenciatura em Pedagogia

1

Licenciatura Plena em Construção Civil

1

Licenciatura em Matemática

1

Graduação em Matemática

1

Sistemas de informação

1

Fonte: Dados de pesquisa/2015

O Gráfico 1 confirma as premissas anteriores que
apontavam para um grupo de professores que não se
formaram para a profissão professor. Dos 72 professores que formam o corpo docente da formação técnica de
dois cursos da EPTNM investigada, apenas 5 se formaram
para, de fato, serem professores (licenciados). Os demais
67 professores são profissionais de outras áreas, majoritariamente das engenharias e ciências da computação,
que se tornaram professores pelo fato dessa profissão
não ter uma exigência legal de formação específica. Este
retrato instiga o interesse em averiguar como ou quais os
saberes profissionais constroem-se no desenvolvimento
das atividades docentes? Os cursos de engenharia civil,
engenharia elétrica, ciência da computação, arquitetura
e urbanismo são suficientes para que esses profissionais
se tornem professores?
Para Perrenoud (1997, p.25), “ensinar é, antes de mais,
fabricar artesanalmente os saberes tornando-os ensináveis, exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de
uma turma, de um ano, de um horário, de um sistema
de comunicação e trabalho”. Segundo Freire (1996), é
necessário que os professores concebam os alunos como
um sujeito único, com cultura e saberes específicos que
são adquiridos fora da escola, e quando este ingressa
na instituição escolar, ele se encontra em processo de
formação, aberto, inacabado, subjetivo, com seus limites
e sonhos. É um ser que merece todo o respeito e toda a
dignidade no ato de aprender. Nesta perspectiva, indaga-se: estarão os professores, sobretudo aqueles cuja
formação acadêmica profissional não se fez em cursos
específicos para formação de professores, conscientes da
responsabilidade e da complexidade que envolve o exercício de sua profissão? As dimensões afetivas, sociais,
culturais, políticas, são consideradas relevantes no planejamento de sua aula?

4. O OLHAR DISCENTE SOBRE A
MATERIALIZAÇÃO DA PRÁTICA
DOCENTE
Organizou-se no Quadro 1 os excertos das falas dos alunos quando reunidos no grupo focal. Foi uma conversa
com uma finalidade acadêmica mas que se pautou pela
leveza dos participantes criando-se um clima de confiança
e menos formal. Os estudantes ficaram à vontade para
falarem das questões apontadas pelo pesquisador que se
atentava para não perder o fio da objetividade da pesquisa.
As falas foram organizadas em três blocos. O primeiro
referente à prática pedagógica dos professores que não
se originaram de cursos de formação docente. O segundo
refere-se aos professores licenciados e o 3º bloco envolvem
os professores licenciados e os não licenciados. Ressalta-se,
porém, que os alunos pesquisados não sabiam dessa classificação. As correlações foram efetuadas após a realização
da técnica do grupo focal, relacionando o professor citado
pelo aluno e a sua formação acadêmica inicial.
Quadro 1 – Olhares discentes sobre a prática pedagógica
docente
Não licenciados

Licenciados

O professor não dá aula. Manda ler na
apostila que é péssima. Não tem aula
prática. Como aprender a dirigir sem
pegar no carro?

O professor
y deveria dar
provas menos
caóticas.

Ótimo profesOs professores precisam de maior teor sor disponibipedagógico a técnico (fazem terroris- liza de métomo com os alunos). São superintelidos interativos
gentes, mas às vezes não conseguem e descontraípassar o conhecimento de forma clara dos nas aulas,
e objetiva aos alunos.
melhorando o
aprendizado!
Os professores de laboratório deveriam estar sincronizados com os professores das aulas teóricas. Deviam
motivar mais os alunos. Não consigo entender nada da aula do professor x. Bom conhecimento da matéria e
pouca didática.
Nas aulas de desenho quem na verdade nos ajuda é o técnico, pois o professor só nos disponibiliza a apostila
e diz que nós temos que aprender sozinhos. O professor x fala que o aluno
tem de ser autodidata, olhar as coisas
e aprender.
O professor é extremamente inteligente, porém possui o mesmo defeito que a maioria dos nossos professores tem: não têm a didática necessária para passar seu conhecimento.
Professores muito antiquados.

Ambos

Os professores
deveriam dar
maior atenção
aos alunos com
dificuldade de
aprendizagem.

A professora
possui grandes
habilidades em
lecionar, tornando a aprendizagem mais
facilitada e melhor aplicada
no cotidiano.

As matérias
das ciências
exatas devem
ser explicadas
com calma e
coesão.

A melhor professora possui domínio
da matéria, e
suas explicações são claras
e objetivas!

Os professores andam
com a matéria de forma
acelerada, não
dando tempo
para que sala
acompanhe.

Ser professor é fácil. O professor senta
na cadeira não faz mais nada. A gente
é que faz por ele.
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Não licenciados

Licenciados

Excelente professor, inteligente, mas
não gosta muito de explicar, prefere
muita das vezes passar a matéria para
que os alunos pesquisarem, não gosta
de corrigir exercícios dados; trabalha
com o mesmo sistema de faculdade
o que na minha opinião não é correto
em se tratando de um curso técnico.

A professora
sabe explicar
bem a sua matéria, sempre
se disponibilizou para tirar
dúvidas, esclaPodiam ser mais atualizados (mais direcer a matéria,
dática para os professores das técnidar plantões
cas) e mais focados no ensino.
fora do horário
Não forneceu apostilas, todo o conde aula, etc.
teúdo da internet. E quem não tem
computador?

Ambos

Os professores
deveriam falar
menos de sua
vida pessoal e
ensinar mais.
Preconceito
contra
homossexuais

Gráfico 2 – Olhares discentes sobre a ação didáticopedagógica docente
Pontualidade 21,88%
às aulas 78,13%

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Linguagem clara e acessível
na exposição dos conteúdos 90,63%
Articulação entre 41,41%
a teoria e a prática 58,59%
Apresentação do 37,5%
programa de ensino 62,5%
Definição dos critérios de 41,41%
avaliaçãoadequados aos
conteúdos e ao perfil da turma 58,59%
Utilização de instrumentos 57,03%
de avaliação diversificados 42,97%
Envolvimento e comprometimento 26,56%
com a turma 73,44%
Discussão e análise dos resultados 48,44%
com os alunos após a avaliação 50,78%
Apoio didático-pedagógico 75%
aos alunoscom dificuldade(s)
de aprendizagem 25%
Razoável/Ruim

Excelente/Bom

Fonte: dados de pesquisa/2015

Os discursos discentes indicam a necessidade da escola
dirigir um olhar para as praticas didático-pedagógicas dos
professores, sobretudo daqueles que não frequentaram
curso de formação docente. A maioria das dificuldades
apontadas pelos discentes refere-se ao bloco dos professores não licenciados. Este retrato representa a realidade das
escolas de Formação Profissional e Tecnológica que numa
visão minimalista de qualificação profissional pode comprometer os pressupostos de uma educação humanizadora
e libertadora quando permitem a admissão de profissionais
(professores) não qualificados ou não graduados para esta
missão. Acredita-se que haja a necessidade de se incorporar
à formação acadêmico-profissional preceitos da formação
para professores visando a consolidação da identidade
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desse profissional e práticas coerentes com o favorecimento
do processo ensino-aprendizagem. Compila-se no Gráfico
2 dados extraídos dos questionários discentes a despeito
da prática pedagógica docente.
O Gráfico 2 representa o esforço da pesquisadora em tratar os dados qualitativos em forma de percentuais visando
uma melhor compreensão da percepção discente em relação à prática didático-pedagógica docente. Nesse sentido,
merece especial atenção a questão apontada pelos alunos,
tanto do grupo focal, quanto a 75% dos respondentes do
questionário, em relação à necessidade dos professores
se sensibilizarem com os alunos que em sua trajetória
formativa apresentam dificuldades de aprendizagem. É
urgente e necessária, sob o olhar discente em relação a
materialização da prática docente, um plano de ação e de
intervenção pedagógica, visando a possibilitar melhores
condições de aprendizagem e de permanência dos estudantes nessa instituição.

Entende-se que este estudo investigativo poderá colaborar
com reflexões acerca da formação docente para a EPTNM e
apresentar pistas para futuras pesquisas. Pode-se perceber
que as representações que os estudantes tecem e constroem
sobre os aspectos relacionados ao ensino e à prática docente
proporcionará a busca de elementos para melhor se compreender o campo da formação de professores e, sobretudo,
sobre o processo de ensinar e de aprender. Evidencia-se que
a prática docente está intensamente ligada às experiências
vividas pelos profissionais da educação. É com a história de
vida e de existência que os mesmos (re)significam os (pré)
conceitos, os valores, a simbologia e a afetividade. O educador é, ao mesmo tempo, aprendiz e ensinador de alguma
coisa para alguém. Seu saber é pessoal e intransferível, é
aquilo que forma o seu acervo de conhecimentos. Se existe
o objetivo de compreender como se constrói a identidade
docente, há que se atentar para os saberes e fazeres que cada
um traz consigo para o interior da escola, da sala de aula.
Pelos relatos dos alunos, pode-se aferir apelos ao se
manifestar e reivindicar melhores práticas pedagógicas
docentes. Os dados apontam que os professores cuja formação acadêmica profissional não é a licenciatura, são os
que mais apresentam déficit no desenvolvimento de sua
prática. No entanto, há que se considerar que o fato de
apenas serem professores licenciados, também não garante
um desempenho profissional favorável à trajetória formativa do aluno e ao processo ensino-aprendizagem. Por
outro lado, concebe-se que a formação didático-pedagógica é essencial para que o professor melhor compreenda
a complexidade que envolve a área educacional. Portanto,
uma das possibilidades para equacionar esta questão é
fomentar e requerer a estes profissionais, que ingressem
em programas de Formação Pedagógica de Docentes que
têm como um dos seus objetivos: formar docentes para o
exercício didático-pedagógico das disciplinas técnicas na
Educação Profissional.
Considera-se este estudo incipiente para conclusões

EIXO TEMÁTICO 4

Percepções discentes sobre a prática pedagógica docente na educação profissional

finais. Neste sentido, acredita-se que esta temática possa
ser explorada/investigada sob o olhar dos diferentes sujeitos (alunos, professores e gestores) envolvidos no processo
ensino-aprendizagem. Contudo, destaca-se que a opinião
do aluno poderá ser tomada como referência para o desenho de como os professores constroem a sua identidade e
os saberes profissionais.
Pela minha experiência profissional e recorrendo as
anotações em minha agenda de trabalho, posso dizer que as
maiores reclamações dos alunos em relação aos professores
se referem a sua prática pedagógica e os professores citados
são em sua maioria, aqueles cuja formação acadêmica profissional não se fez em centros de formação de professores,
embora se constituam de um grupo com a maior parte de
mestres e doutores, no entanto são em sua gênese a maioria
de engenheiros e profissionais da ciência da informação.
Ou seja, são profissionais das ciências e tecnologias que
estão atuando como professores na EPTNM.

OLIVEIRA, M. R. N. S. Formação de professores para a
educação profissional. Dicionário verbetes. GESTRADO,
Belo Horizonte: UFMG.
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A formação do professor e as percepções discentes na materialização da docência
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RESUMO – Este trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa cujo objetivo primordial foi apreender as percepções discentes acerca da materialização da prática didático-pedagógica dos docentes que atuam na educação
profissional técnica de nível médio (EPTNM). Para tanto, buscou-se estabelecer conexões entre os excertos
extraídos das manifestações dos estudantes em relação à ação docente e ao processo de aprendizagem. Desse
modo, por meio da técnica de grupo focal aplicada a dois grupos de 12 alunos, de dois cursos técnicos de uma
instituição federal de educação tecnológica, e da aplicação de um questionário estruturado a 128 alunos das
2ªs e 3ªs séries, foi possível perceber que os professores cujos alunos apontaram com déficit na prática pedagógica, em sua maioria, não são licenciados ou não tiveram acesso a cursos de formação/complementação
pedagógica. Os dados compilados por meio dos olhares discentes foram agrupados em 03 blocos distintos.
O primeiro bloco foi composto por práticas didático-pedagógicas referentes aos professores não licenciados,
seguido do 2º bloco referente aos professores licenciados e o terceiro bloco no que era comum a ambos os
grupos. Registra-se que o corpo docente da formação técnica específica conta com maior parte de mestres
e doutores, majoritariamente das áreas das engenharias e das ciências da computação e apenas 05 dos 72
professores pesquisados possuem cursos de formação docente (licenciaturas).
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; percepções discentes; prática docente.
ABSTRACT – This work results from a qualitative study whose primary objective was to understand students’ perceptions
about the materialization of didactic and pedagogical practice of teachers working in middle-level technical professional
education (EPTNM). Therefore, we sought to establish connections between the excerpts taken from the manifestations
of students in relation to teaching activities and learning process. Thus, through the focus group technique applied to two
groups of 12 students, two technical courses in a federal institution of technical education and the application of a structured
questionnaire to 128 students from 2ªs and 3ªs series, it was revealed that teachers whose students showed a deficit in pedagogical practice, in most cases, are not licensed or did not have access to training courses / educational complementation.
The data compiled through the students eyes were grouped in 03 distinct blocks. The first block was composed of didactic
and pedagogical practices related to unlicensed teachers, followed by the 2nd block related to licensed teachers and the third
block in which was common to both groups. Join the faculty of specific technical training has most of masters and doctors,
mainly in the areas of engineering and computer science and only 05 of the 72 surveyed teachers have teacher training
courses (undergraduate).
KEYWORDS: teacher education; students perceptions; teaching practice.

1. INTRODUÇÃO
Este texto resulta de um trabalho de acompanhamento
didático-pedagógico da prática docente dos professores
da educação profissional técnica de nível médio (EPTNM).
Tem por finalidade apreender em que medida os professores da EPTNM oriundos de cursos de formação de professores – licenciaturas ou programas de formação pedagógica
– poderiam (ou não) colaborar direta ou indiretamente com
o favorecimento da aprendizagem dos alunos e alunas dos
cursos técnicos de nível médio (CTNM). Desde a promulgação do Decreto Nº 7.566/1909, a formação de professores
para a educação profissional (EP) vem se constituindo por

meio de normativas legais e oficiais, de caráter emergencial,
provisório e fragmentado. Desse modo, pouco se tem avançado no sentido de construir políticas públicas de estado
para esta profissionalização.
As políticas de governo são aquelas que o Executivo decide
num processo elementar de formulação e implementação de
determinadas medidas e programas, visando responder as
demandas da agenda política interna, ainda que envolvam
escolhas complexas. E as políticas de Estado são aquelas que
envolvem mais de uma agência do Estado, passando em geral
pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão,
resultando em mudanças de outras normas ou disposições
preexistentes, com incidência em setores mais amplos da
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sociedade (OLIVEIRA, 2011, p.329).

Costa (2016) defende que a formação dos professores para
a EPTNM requer uma formação que considere os princípios
estruturantes da educação profissional e tecnológica e assim
como Machado (2008), considera que as licenciaturas são os
espaços privilegiados de formação acadêmico-profissional
para a docência na EPT. Assim, não é mais suficiente o “[...]
padrão da escola-oficina, que impunha ao aluno a aplicação
de séries metódicas de aprendizagem. Instrutores recrutados nas empresas, segundo o padrão de que para ensinar,
basta saber fazer [...] (MACHADO, 2008, p. 10). No entanto,
a realidade se distancia desse ideal pois, o percentual de
professores sem a formação específica para a docência ainda
é uma realidade que persiste nas escolas brasileiras.
Apresenta-se na Tabela 1 o percentual de professores
com formação específica para a docência das disciplinas
que compõem o núcleo básico comum do currículo da educação básica.
Tabela 1 – O percentual de professores com formação
específica
Disciplina

Docentes com formação específica

Língua Portuguesa

56%

Matemática

27%

Biologia

57%

Física

9%

Química

13%

Língua Estrangeira

29%

Educação Física

50%

Educação Artística

20%

História

31%

Geografia

26%

Fonte: RUIZ, RAMOS e HINGEL (2007)

A análise da Tabela 1 permite concluir que apenas nas
disciplinas de Língua Portuguesa, Biologia e Educação
Física existem mais de 50% dos docentes em atuação que
possuem licenciatura na disciplina ministrada. Com efeito,
as áreas de Física e de Química apresentam um quadro
preocupante, pois, o percentual de professores licenciados
para ministrar essas disciplinas é de 9% para a primeira e
de 13% para a segunda. Este cenário expõe uma fragilidade
própria da profissão docente à medida que não existem
políticas públicas de estado obrigatórias para que o exercício da docência seja de uso exclusivo dos professores.
De acordo com os estudo de Gauthier et al (2006), o que
caracteriza a profissão docente é o fato de conhecer profundamente a matéria a ser ensinada, sua estrutura, sua
construção histórica bem como os métodos, técnicas, analogias ou metáforas que melhor se aplicam ao seu ensino
é o que diferencia o professor de qualquer outro leigo que
entende e se interessa pelo assunto objeto do seu ensino.
Portanto, as especificidades da profissão docente são marcas identitárias próprias, que diferenciam esse profissional
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do saber formal dos demais profissionais de outras áreas
científicas, humanas e tecnológicas. Nesta perspectiva, este
texto tem como objetivo refletir sobre as formas pelas quais
os professores constroem e reconstroem os seus saberes e
a sua identidade profissional.

1.1. Percursos investigativos
As pesquisas científicas nas ciências humanas e sociais vêm
superando, ao longo dos anos, os pressupostos pertencentes
ao paradigma pensado pelos positivistas, afirmando que os
fenômenos nessa área de produção não podem ser submetidos à pretensão da quantificação e neutralidade. Assim,
surgem novas abordagens para as ciências, e a pesquisa
qualitativa se apresenta como uma forma alternativa para
investigações dos fenômenos sociais e humanos, entre eles,
a educação. Sob essa perspectiva, considera-se a pesquisa
como uma atividade humana social e que, portanto, traz
consigo inevitavelmente uma carga de valores e preferências. A investigação em questão é de natureza qualitativa,
pois, não há neutralidade do pesquisador, uma vez que
a compreensão dos fenômenos supõe a interpretação, a
revelar os sentidos e os significados que não se dão imediatamente, indagando, buscando o esclarecimento das fases
ocultas que se escondem atrás dos fenômenos (GAMBOA,
2007, p. 88). Lüdke e André (1986) afirmam que a construção da ciência é um fenômeno social por excelência e para
realizar uma pesquisa qualitativa também é necessário
promover o confronto entre as evidências, coletar informações sobre o assunto e o conhecimento acumulado a
respeito dele, realizar atividades que busquem refletir sobre
conhecimentos específicos, ajudando assim a legitimar o
caráter científico da pesquisa.
Frente a isso, o desafio maior foi buscar um conhecimento teórico que pudesse proporcionar a apreensão das
contradições, da estrutura e da dinâmica do objeto pesquisado (COSTA, 2012, p.21), pois de acordo com o educador
Frigotto (2005, p.75), “as nossas escolhas teóricas não se
justificam nelas mesmas, pois, não existe método alheio a
uma concepção de realidade”. O instrumento para a coleta
de dados foi um questionário estruturado com perguntas
referentes a pratica docente e uma questão aberta para
manifestação de sugestões ou opiniões. O número total de
alunos(as) respondentes foi 1.410. Todos os sujeitos investigados eram estudantes de um curso técnico de nível médio.
Não obstante, essa investigação possibilitou a realização
de uma avaliação institucional, pois, permitiu que os estudantes manifestassem a sua percepção em relação a prática
pedagógica docente; aos serviços administrativos, de apoio
e infraestrutura; a coordenação do curso e; aos aspectos
acadêmico-formativos do curso. Além disso, os alunos
foram convidados a realizarem uma autoavaliação. Antes
da aplicação do questionário foi explicada para os alunos
a finalidade da avaliação institucional e que os mesmos
deveriam responder o questionário no sistema acadêmico
online antes da renovação da matrícula.
As questões trabalhadas foram amplas e para este estudo
considera-se que interessa debater e discutir as questões

EIXO TEMÁTICO 4

A formação do professor e as percepções discentes na materialização da docência

referentes às percepções discentes acerca da prática docente
no sentido de favorecer o processo ensino aprendizagem e a
relação professor x aluno. Os dados apurados das falas dos
discentes investigados permitem apreender o quanto são
delicadas as percepções desse sujeito a respeito da prática
pedagógica docente. Esse trabalho investigativo, de acompanhamento da trajetória formativa dos estudantes dos
cursos técnicos, vem ocorrendo de forma sistemática desde
2010. Especificamente para este trabalho serão abordados os
olhares dos alunos de um campus pertencente a uma escola
federal de educação profissional e tecnológica. Esclarece-se
que se entende não ser necessário identificar a instituição,
bem como os cursos técnicos pesquisados, uma vez que em
nada alteraria e/ou influenciaria os resultados de pesquisa.
Desse modo, zelando pela ética e o anonimato dos sujeitos de
pesquisa, fazem-se as análises e discussões a partir da apreensão, percepção, e dos dados coletadas pela pesquisadora, bem
como com sua relação com o fenômeno investigado.

2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PARA A EPTNM: RESSIGNIFICANDO
CONCEITOS
A expressão formação de professores para a educação profissional
técnica de nível médio carrega em si uma dimensão complexa
sobre a sua finalidade. Portanto, é necessário que explicitemos o que se entende por formação de professores e
também por educação profissional técnica de nível médio.
Desse modo, entende-se por:
Formação de Professores os processos em que se formam sujeitos que têm a docência como campo de atuação profissional.
Por esses processos, os futuros professores ou aqueles que
já exercem a docência constroem e reconstroem os saberes
docentes. (...) Obviamente, essa definição não é destituída
de uma dada concepção de sociedade, educação, cultura,
tecnologia e docência. (OLIVEIRA, s/a).

No que tange a EPTNM, é somente em 2008, com a promulgação da Lei nº 11.741/2008, que a educação profissional
e tecnológica passa a ser considerada componente da educação básica, por meio da inclusão na lei de diretrizes e bases
LDB nº 9.394/1996, da Seção IV-A – Da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio. O artigo 39 da referida lei afirma que
a educação profissional (EP) “integra-se aos diferentes níveis
e modalidade de educação e às dimensões do trabalho, da
ciência e da tecnologia, abrangendo os cursos de: formação
inicial e continuada ou qualificação profissional”.
Neste sentido, os estudos de Tardif (2004) contribuem
para o entendimento da relação entre o professor enquanto
sujeito do processo ensino-aprendizagem e a sua relação e
(re)construção dos saberes. Para ele os saberes profissionais
dos professores são: temporais, plurais e heterogêneos e,
personalizados e situados.
Temporais no sentido que (...) uma boa parte do que os
professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e sobre como ensinar provém de sua própria história

de vida e, sobretudo de sua história de vida escolar. Plurais
e heterogêneos porque provêm de diversas fontes. (...).
Personalizados e situados porque se trata raramente de
saberes formalizados, de saberes objetivados, mas sim de
saberes apropriados, incorporados, subjetivados, saberes que
é difícil dissociar das pessoas, de sua experiência e situação
de trabalho (TARDIF, 2000, p. 15)

Neste cenário, compreende-se que ao construir a sua
identidade docente, o sujeito-professor mantém uma
estreita relação entre a sua subjetividade, a sua história
de vida, o seu contexto sócio-político e cultural e a materialização da sua profissão. Assim, o desenvolvimento de
suas atividades profissionais sofrerá interferências de sua
vida na infância, de sua vida escolar, de seus valores e de
suas crenças, de suas representações de vida e de mundo.
Considerando o forte vínculo existente entre a subjetividade do sujeito professor e a construção de seus saberes
profissionais, importa questionar o que é, aqui, concebido
como saber. Para Borges (2004), não é suficiente que o professor faça qualquer coisa para se denominar de saber. É
preciso que ele saiba por que faz essas coisas ou por que faz
desta ou daquela forma (p. 90). Nesta perspectiva, apenas
dominar os conhecimentos a serem ensinados, não basta.
É necessário incorporar à ação docente um conhecimento
pedagógico e curricular. Sendo assim, como os professores
que não tiveram acesso ao curso de formação de professores irão construir os saberes profissionais necessários
à sua prática docente? Se a profissão docente se aprende
na prática, qual o sentido de se ir à escola? Charlot (2005)
questiona: para o professor, qual é o sentido de ensinar?
Qual é o sentido de tentar ajudar os jovens a aprender e a
compreender as coisas?
Diante dessas indagações pressupõe-se que o trabalho
docente pode ser entendido como uma tarefa complexa
que requer uma formação acadêmica profissional bastante
sólida e exige muito mais que o domínio dos conhecimentos específicos que serão (re)produzidos na relação com a
prática. Tardif (2004) assevera que a relação dos docentes
com os saberes não se reduz a uma função de transmissão
dos conhecimentos já constituídos. Corroborando com
essa premissa, Sacristán & Goméz (2000) afirmam que:
Sem compreender o que se faz, a prática pedagógica é mera
reprodução de hábitos existentes, ou respostas que os docentes devem fornecer as demandas e ordens externas (...) O
profissional do ensino, antes de ser um técnico eficaz, deve
ser alguém responsável que fundamenta sua prática numa
opção de valores e em ideias que lhe ajudam a esclarecer as
situações, os projetos e os planos, bem como as possíveis
consequências de suas práticas. (p.9 e 10)

Diante deste cenário, entende-se que muitas são as possibilidades e os desafios presentes na prática pedagógica
docente, sobretudo dos professores que não possuem uma
formação específica para o exercício da docência, pois,
segundo Tardif (2012, p. 35) “quanto mais desenvolvido,
formalizado e sistematizado é um saber mais longo e complexo se torna o processo de aprendizagem, o qual, por sua
vez, exige uma formação e uma sistematização adequadas”.
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3. PERCEPÇÕES DISCENTES SOBRE
A MATERIALIZAÇÃO DA PRÁTICA
DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOCENTE
Os estudantes foram convidados a responderem a um questionário com diversas questões consideradas relevantes
para o processo ensino-aprendizagem. Tais questões englobaram as estratégias didáticas, a prática docente, a relação
aluno x professor e coordenador de curso, além dos serviços
administrativos de apoio e de infraestrutura da instituição investigada. O questionário foi estruturado a partir
da matriz curricular dos cursos técnicos da instituição em
apreço. O total de alunos(as) matriculados nessa instituição
era de 1.815 alunos(as). Contudo, os respondentes foram
aproximadamente 77% (1.410) deste total. Ou seja, 23% dos
alunos não participaram dessa avaliação/investigação.
Compilam-se, no Quadro 1, dados extraídos dos questionários discentes a despeito da prática pedagógica docente.
Quadro 1 – Olhares discentes sobre a ação didáticopedagógica docente
Itens de avaliação

Nunca/ Quase sempre/
Raramente
Sempre
N

%

N

%

Adotou medidas para superar dificuldades de aprendizagem.

539

38

959

68,01

Após a avaliação, discutiu os resultados com os alunos.

531

37,65

871

61,77

Apresentou Plano de Ensino.

451

32

879

62,34

Demonstrou segurança na exposição
dos conteúdos.

247

17,51

1.163

82,48

Iniciou as aulas e encerrou as atividades sempre no horário.

235

17

1.175

83,33

Relacionou os conhecimentos da disciplina com a vida cotidiana e/ou com
outras disciplinas do curso.

580

41

830

58,86

Respeitou as opiniões e ponto de vista
dos alunos.

257

18

1.153

81,77

Utilizou instrumentos de avaliação diversificados (provas, pesquisas, atividades em grupo, seminários e/ou
outros).

326

23

1.084

76,87

Utilizou linguagem clara e acessível na
explicação dos conteúdos, trabalhos e
atividades.

231

16

1.179

83,61

Fonte: dados de pesquisa

A análise do Quadro 1 possibilita compreender que os
professores que lecionam nestes cursos investigados são,
de uma forma geral, bem avaliados pela maioria dos alunos.
Com efeito, vale destacar alguns aspectos relacionados
a materialização da prática docente que sob o olhar discente podem ser melhorado visando a uma aprendizagem
mais eficiente. Dentre eles, destaca-se: a). A necessidade
de implementar ações para superar as dificuldades de
aprendizagem dos estudantes pois, 38% dos entrevistados consideram ineficiente esse quesito. Considerando
que a aprendizagem é a finalidade do processo de ensinar
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e aprender, esse percentual pode ser melhorado para que
ocorram melhores resultados no processo formativo dos
estudantes. Esse indicativo deve ser compreendido como
um alerta, pois, 38% representa um alto percentual se
pensado ou comparado com índices de reprovação. Neste
caso, a reprovação refere-se as ações insuficientes para a
permanência do aluno na instituição. Se não há estratégias
de acompanhamento da trajetória formativa dos estudantes, os mesmos podem ser excluídos por não conseguirem
alcançar êxito nas avaliações de aprendizagem. b). Não obstante, o aspecto referente à discussão dos resultados após
a avaliação também está avaliado de forma que pode ser
aprimorado. Discutir os resultados é uma maneira de refletir sobre os desafios e as possibilidades do ato de avaliar. c).
Outro aspecto que merece ser problematizado refere-se ao
ato de apresentar o programa e a ementa da disciplina. Essa
prática é muito comum aos cursos de graduação e pouco
utilizada na EPTNM. Não teriam os alunos dos cursos técnicos direito ao conhecimento do programa das disciplinas a
serem estudadas? Qual o sentido da omissão dessa prática?
d). Por fim, destaca-se o aspecto referente à necessidade
de se relacionar os conhecimentos da disciplina com a vida
cotidiana bem como com outras disciplinas do curso, buscando ressignificar os conteúdos disciplinares na relação
intrínseca teoria e prática; saber popular e conhecimento
científico e possibilidades de interdisciplinaridade. O(a)
aluno(a) precisa conectar os conteúdos disciplinares com
a sua vida cotidiana. Compete ao professor possibilitar
essa conexão.
Com efeito, evidenciam-se os aspectos bem avaliados
pelos estudantes. Estes se referem aos critérios de pontualidade, respeito à opinião diversas, habilidade em expor os
conteúdos com linguagem acessível à compreensão dos(as)
alunos(as), bem como a utilização de instrumentos diversificados para a avaliação da aprendizagem. Entende-se de
acordo com os estudos de Libâneo (1994, p.250) que compete
a escola, sobretudo ao professor, criar oportunidades para
que os alunos possam expressar-se, expor opiniões e dar
sugestões ao processo ensino-aprendizagem. “O trabalho
docente nunca é unidirecional. As respostas e opiniões
mostram como eles estão reagindo à atuação do professor,
às dificuldades que encontram na assimilação dos conhecimentos. Servem, também, para diagnosticar as causas
que dão origem a essas dificuldades”. Acreditando nesta
premissa, compreende-se que a avaliação institucional é
uma oportunidade que a Instituição tem de conhecer as
práticas administrativo-pedagógica sob o ponto de vista
do(a) aluno(a). Desse modo, deve proporcionar momentos
para que a voz do aluno seja ouvida.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Entende-se que este estudo investigativo poderá colaborar
com reflexões acerca da formação docente para a EPTNM
e apresentar pistas para futuras pesquisas. Pode-se perceber que as representações que os estudantes tecem e
constroem sobre os aspectos relacionados ao ensino e à
prática docente, proporcionarão a busca de elementos para
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melhor se compreender o campo da formação de professores e, sobretudo, sobre o processo de ensinar e de aprender. Evidencia-se que a prática docente está intensamente
ligada às experiências vividas pelos profissionais da educação. É com a história de vida e de existência que os mesmos
(re)significam os (pré)conceitos, os valores, a simbologia e
a afetividade. O educador é, ao mesmo tempo, aprendiz e
ensinador de alguma coisa para alguém. Seu saber é pessoal e intransferível, é aquilo que forma o seu acervo de
conhecimentos. Se existe o objetivo de compreender como
se constrói a identidade docente, há que se atentar para os
saberes e fazeres que cada um traz consigo para o interior
da escola, da sala de aula.
Pelos relatos dos alunos podem-se apreender apelos
a melhores práticas pedagógicas docentes. Concebe-se
que a formação didático-pedagógica é essencial para que o
professor melhor compreenda a complexidade que envolve
a área educacional. Portanto, uma das possibilidades para
equacionar esta questão é fomentar e requerer a estes
profissionais, que ingressem em programas de Formação
Pedagógica de Docentes que têm como um dos seus objetivos: formar docentes para o exercício didático-pedagógico
das disciplinas técnicas na Educação Profissional.
Considera-se este estudo incipiente para conclusões
finais. Neste sentido, acredita-se que esta temática possa
ser explorada/investigada sob o olhar dos diferentes sujeitos (alunos, professores e gestores) envolvidos no processo
ensino-aprendizagem. Contudo, destaca-se que a opinião
do aluno poderá ser tomada como referência para o desenho de como os professores constroem a sua identidade e
os saberes profissionais.
Pela minha experiência profissional, e recorrendo as
anotações em minha agenda de trabalho, posso dizer que as
maiores reclamações dos alunos em relação aos professores
se referem a sua prática pedagógica e os professores citados
são em sua maioria, aqueles cuja formação acadêmica profissional não se fez em centros de formação de professores,
embora se constituam de um grupo com a maior parte de
mestres e doutores, no entanto são em sua gênese a maioria
de engenheiros e profissionais da ciência da informação.
Ou seja, são profissionais das ciências e tecnologias que
estão atuando como professores na EPTNM.
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RESUMO – A formação profissional em saúde tem se fundamentado historicamente em uma visão disciplinar, a despeito da complexidade dos problemas de saúde e do perfil profissional exigido para atuação no
Sistema Único de Saúde. O ensino superior brasileiro, sobretudo a partir da proposição de novas diretrizes
curriculares nacionais para os cursos de saúde, tem buscado implementar mudanças que impactem neste
paradigma dominante e possam reorientar o modelo formativo vigente. É consenso que práticas colaborativas
entre profissionais de saúde podem oferecer um cuidado mais seguro e efetivo e que nenhum profissional
isoladamente é competente o suficiente para materializá-las, embora as competências necessárias para
a promoção da educação interprofissional na graduação enfrentem barreiras que precisam ser mais bem
estudadas, assim como a aprendizagem colaborativa melhor compreendida. Neste sentido, investigam-se as
dificuldades enfrentadas por professores universitários e discentes de cursos de graduação na área da saúde
(Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Saúde Coletiva) da Faculdade
de Ceilândia, da Universidade de Brasília, acerca da experiência vivida em uma experiência formativa com
base interprofissional. Para tanto, serão realizados grupos focais junto aos docentes e a aplicação, no corpo
discente, do questionário Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS).
PALAVRAS-CHAVE: formação em saúde; educação interprofissional; formação docente.
ABSTRACT – Vocational training in health has been based historically on a disciplinary vision, despite the complexity
of health problems and professional profile required to operate in the Health System. The Brazilian higher education,
especially from the new national curriculum guidelines proposal for health courses, has sought to implement changes that
impact this dominant paradigm and can reorient the current training model. There is consensus that collaborative practices between health professionals can offer a safer care and effective and that no professional alone is competent enough
to materialize them, although the skills needed to promote interprofessional education at the undergraduate face barriers
that need to be better studied, as well as collaborative learning better understood. In this sense, investigates the difficulties
faced by university professors and students of undergraduate courses in health care (Nursing, Pharmacy, Physical Therapy,
Speech Therapy, Occupational Therapy and Public Health) of the School of Ceilândia, the University of Brasilia, about
the experience lived in a formative experience with interprofessional basis. The data survey with students is through the
application of Readiness questionnaire for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), already validated in Brazil, and
conducting focus groups with the teachers.
KEYWORDS: health education; interprofesional education; teacher training.

1. INTRODUÇÃO
A formação profissional em saúde tem se fundamentado
historicamente em uma visão disciplinar, muito focalizada
na Biomedicina. No entanto, a complexidade dos problemas de saúde tem exigindo mudanças neste paradigma
dominante e tem evidenciado a necessidade de implementação de uma educação interprofissional e colaborativa
nos processos formativos, uma vez que o cuidado envolve
competências comuns e colaborativas, habilidades inter-relacionadas e saberes profissionais distintos.

A educação interprofissional tem sido considerada como
capaz de levar à compreensão da contribuição dos diferentes profissionais para a garantia da atenção segura, humanizada e de qualidade, para a qual se faz necessário a atuação conjunta de diferentes profissionais (MCPHERSON,
HEADRICK & MOSS, 2001; AGUILAR-DA-SILVA, SCAPIN
& BATISTA, 2011). Assim como a interdisciplinaridade
busca responder aos limites de um conhecimento fragmentado das diversas disciplinas, buscando direcionar à
sua coesão; a interprofissionalidade busca alcançar práticas
colaborativas entre profissionais de saúde (D’Amour &
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Oandasan, 2005).
O processo colaborativo tem sido analisado de acordo
com quatro dimensões: a) finalização (metas compartilhadas/visão) que se refere à existência de objetivos comuns e
sua apropriação pela equipe, o reconhecimento dos motivos
divergentes e múltiplas alianças, bem como da diversidade
de definições e expectativas sobre a colaboração; b) interiorização (sentimento de pertença) que se refere à consciência dos profissionais acerca da interdependência de
sua atuação, e da importância do conhecimento mútuo de
valores e de quadros disciplinares em relação à confiança;
c) formalização (estruturação do atendimento clínico),
que é analisada em termos de regras destinadas à regulação da ação profissional; e d) a governança, que lida com
aspectos relativos à liderança, à perícia e à conectividade
necessária à atenção e ao cuidado em saúde (D’AMOUR et
al, 2005, p. 123).
Nesse sentido, para a atuação profissional colaborativa
se faz necessária uma formação que privilegie processos
intencionais e uma docência comprometida com outros
modelos de educação que se voltem à ruptura dos padrões
normativos de ensino-aprendizagem predominantes no
ensino na saúde. Por esta razão, é estratégico investigar os
desafios à formação em saúde que se volte à efetivação da
educação interprofissional; às práticas problematizadoras
do processo de ensino-aprendizagem e às contribuições que
trazem ao desenvolvimento de uma perspectiva colaborativa entre profissionais durante sua graduação; além de
estudar e mapear métodos e técnicas de ensino em saúde,
disponíveis e potenciais, mesmo que ainda não aplicadas
nos cursos de graduação de novos profissionais.
Neste sentido, este estudo tem por objetivo analisar os
aportes da formação interprofissional para o ensino na
saúde, visando à caracterização das competências profissionais necessárias à sua implementação, bem como a identificação dos fatores relacionados à existência de barreiras
para a sua vivência e a aprendizagem colaborativa tanto por
docentes quanto por discentes de cursos na área de saúde.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA
Na perspectiva de uma ação colaborativa há necessidade
de envolvimento e reconhecimento do papel do paciente/
usuário e sua família no trabalho da equipe em saúde e na
própria organização do atendimento que lhes é prestado.
Para a Organização Mundial de saúde (WHO, 2010) existem evidências suficientes para se afirmar que a educação
interprofissional leva à prática colaborativa e que esse tipo
de prática otimiza e fortalece o sistema e os serviços de
saúde, assim como melhora os resultados de saúde. Além
disso, ela tem sido considerada como capaz de melhorar o
acesso, a estruturação e a coordenação da assistência, de
diminuir complicações de saúde dos usuários dos serviços
públicos, o tempo de permanência e as internações hospitalares, as taxas de erros clínicos, assim como de minimizar
a tensão e o conflito entre cuidadores.
Como proposta de formação, no entanto, a educação
interprofissional vem sendo discutida nos últimos trinta
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anos, especialmente nos Estados Unidos e Europa, com
o intuito de estimular o “aprimoramento do cuidado em
saúde por meio do trabalho de equipe e seus princípios
se aplicam tanto para a graduação das diferentes profissões de saúde quanto para a educação permanente dos
profissionais componentes de uma equipe de trabalho”
(BATISTA, 2012, p.25).
Do ponto de vista conceitual, a educação interprofissional ocorre quando duas ou mais profissões aprendem de
forma colaborativa sobre, para e com o outro a melhorar o
cuidado e a atenção à saúde, o que pressupõe tanto o trabalho em conjunto com pacientes, usuários, seus familiares
e cuidadores e as comunidades (WHO, 2010; BARR et al,
2005; BARR e LOW, 2012; MCPHERSON, HEADRICK &
MOSS, 2001; HAMMICK et al, 2008) quanto uma aprendizagem se dá de forma interativa e diz respeito a conhecer
sobre competências, papéis e conhecimentos profissionais
(PEDUZZI, 2013).

3. OBJETO E PRESSUPOSTOS
Em termos atuais, à produção do cuidado em saúde convergem distintas ciências, práticas e saberes. Tais convergências têm produzido tensões, movimentos e dinâmicas que
operam, na prática, aspectos multirreferenciados e dimensões multifacetadas que têm resultado em uma concepção
de formação e de ensino em saúde, na qual se relacionam o
caráter interdependente das realidades sociais e situações
de saúde, a aprendizagem mútua, o imperativo de fazeres
e saberes compartilhados e os contextos do trabalho em
saúde como lócus de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o
próprio processo de trabalho precisa ser constantemennte
estudado, visando sua melhor compreensão e monitorado
(MENDES-GONÇALVES, 1992; SCHRAIBER et al, 2000;
SCHRAIBER & PEDUZZI, 2008).
Oandasan e Reeves (2005) sinalizam para o fato de o
trabalho colaborativo levar ao desenvolvimento de novas
atitudes, o que poderá implicar positivamente na construção das identidades profissionais de graduandos, uma
vez que os fatores que contribuem nesta constituição identitária, conforme argumentam Bosi e Paim (2010), não
se encontram na especialização, ao contrário. Para esses
autores, ela se constrói “no longo e complexo processo de
socialização de saberes – formais e tácitos – sintetizados
na experiência de se graduar em uma dada área e fazer
parte de um segmento profissional, seja profissão sociologicamente estabelecida ou ainda em processo” (p. 2034).
Existem, na literatura, competências consideradas
essenciais para o desenvolvimento de uma prática colaborativa entre profissionais de saúde e que são apontadas
no âmbito de quatro domínios: 1) Valores/Ética para a prática interprofissional, 2) Funções / responsabilidades, 3)
Comunicação interprofissional e 4) equipes e trabalho em
equipe (MARTINEZ, PFEIFLE & BALLARD, 2013). Partindo
dessa premissa, são enfatizados níveis relevantes para a
verificação da ação interprofissional: reações dos estudantes; mudança de atitudes, aquisição de conhecimentos/
competências, mudança de comportamento, mudança
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na prática organizacional e benefícios para os pacientes.
Estes mesmos autores consideram que existe uma série de
barreiras significativas à educação interprofissional que são
estruturais, causadas e mantidas dentre ou entre os sistemas de saúde e de educação (MCPHERSON, HEADRICK
& MOSS, 2001).
No caso brasileiro, existem políticas que podem contribuir para a qualificação da ação cooperada e colaborativa que podem resultar em melhor atenção à saúde, e
que estão no nível organizacional. Dentre elas cabe citar:
a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS), instituída pela Portaria nº 2.761 do Ministério da Saúde, de
19 de novembro de 2013, que reafirma a diversidade de
saberes, a ancestralidade e o incentivo à produção individual e coletiva do conhecimento como fundamentais às
práticas educativas transformadoras; alguns programas
voltados à reorientação da formação profissional na saúde
como o PRÓ-SAÚDE (Programa Nacional de Reorientação
dos Profissionais de Saúde), o PET-SAÚDE (Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde); a Política Nacional
de Educação Permanente para o SUS (PNEPS), o Programa
de Residência Multiprofissional de Saúde, o PROVAB
(Programa de Valorização do profissional a Atenção Básica);
e, também, o Projeto Pró-Ensino na Saúde, parceria do
Ministério da Saúde e a CAPES. Embora com objetivos
comuns – a reorientação da formação em saúde e os serviços como lócus de aprendizagem – há especificidades nesses programas, projetos e ações que são interdependentes
e complementares.
No caso específico dos aportes da educação popular - que
se opõe a um modelo de educação autoritário ou meramente reprodutivo, predominantemente escolarizado e
que desassocia a teoria da prática - há uma fundamentação que se ampara em uma filosofia da práxis educacional
entendida como um processo político-pedagógico centrado
no ser humano como sujeito histórico, que se constitui
socialmente nas relações com os outros seres humanos
e com o mundo, e se baseia em princípios políticos que
apostam na construção de relações de poder equitativas e
justas nos diferentes âmbitos da vida e em uma pedagogia
crítica e criadora, que busca o desenvolvimento pleno de
todas as capacidades humanas: cognitivas, psicomotoras, emocionais, intelectuais e valorativas (HOLLIDAY,
2006; PONTUAL & IRELAND, 2006; GARCÉS, 2006;
VASCONCELOS, 2004; GADOTTI & TORRES, 1992).
É consenso que a perspectiva inter e transdisciplinar no
âmbito da formação acadêmica contribuem para o desenvolvimento de experiências capazes de estimular um processo de reflexão acerca da função docente, da produção de
conhecimentos centrada na vivência do cotidiano profissional e voltada à melhoria da formação dos profissionais
e da qualidade da atenção à saúde no Brasil, bem como a
superação de uma determinada perspectiva disciplinar,
historicamente predominante, na formação e no ensino
em saúde (LUZ, 2009; ALMEIDA-FILHO, 2005). É preciso,
pois, construir alternativas capazes de contribuírem para
esta superação de forma a se fazer conectar os saberes e

práticas no âmbito dos serviços à práticas colaborativas
interdisciplinares e interprofissionais (FURTADO, 2007).
No âmbito das relações intersubjetivas, perpassam
exigências de reconhecimento e enriquecimento mútuo
das pessoas, o que requer o também reconhecimento de
que todas as pessoas são produtoras e disseminadoras de
informação e de saberes que estão voltados à promoção da
autonomia e ao respeito às singularidades dos sujeitos e das
coletividades em um mundo de conectividades (LEVY, 2007;
DONATO, 2003; PRETTO e PINTO, 2006). Por isso, desde
uma perspectiva política, é importante que se tenha um
projeto pedagógico emancipatório, para o qual as metodologias problematizadoras - como manifestações de uma concepção de construção e de apropriação de conhecimentos
em saúde - vêm, há muito, produzindo uma compreensão
de trabalho e de formação em saúde estreitamente relacionada às dimensões política e libertária (BATISTA, 2008,
BERBEL, 1998, CYRINO & TORALLES-PEREIRA, 2004,
BRANDÃO e BORGES, 2008 e ARROYO, 2009; FREIRE,
1987, 1996, 2000; FREIRE, FREIRE & OLIVEIRA, 2009;
VILLARDI, CYRINO e BERBEL, 2014)
Mas, existe um modelo hegemônico de educação em
saúde de características prescritiva, normativa e pouco
problematizadora, e que tem imposto limitações importantes para o desenvolvimento do ensino na saúde que
seja coerente com a atual compreensão de educação como
troca de saberes e como ato político. Parece prevalecer,
entre os profissionais de saúde, o entendimento de que
o conhecimento clínico é suficiente para se desenvolver
ação educativa transformadora (GOMES & MERHY, 2011;
VASCONCELOS, 2004).
No caso específico da Faculdade de Ceilândia da
Universidade de Brasília, cujos cursos foram criados após
a publicação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais
Educação em saúde, há um projeto político institucional
que assegura um desenho curricular marcadamente interprofissional, cujos espaços para vivência conjunta dos discentes dos diferentes cursos de graduação se estendem por
todo o percurso formativo a ser percorrido e perpassam os
diversos módulos temáticos, criados coletivamente e de
forma consensual, que organizam os aspectos e conteúdos que qualificam a formação profissional em saúde, a
despeito dos aspectos e conteúdos próprios de cada uma
das profissões.
Foi considerada, na proposição desse desenho, e como
base teórica, a concepção de que os sujeitos aprendentes,
dentre os quais estão incluídos tanto o educador quanto
o educando, mediam processos que têm nos problemas
concretos e contextualizados seu conteúdo fundamental
à produção de conhecimentos necessários às transformações das realidades vividas (BRANDÃO & BORGES, 2008;
STOTZ, 2005, 2007; STOTZ et al, 2005) em contraposição
àquela fragmentada, com “intervenções isoladas sob a
responsabilidade de vários setores do governo que não
potencializam seus efeitos no sentido de ampliar a cidadania”, dando lugar àquela incorporada à agenda de direitos
humanos, caracterizada por “intervenções transversais às
políticas sociais, que dependem, para sua viabilidade, dos
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níveis de articulação entre os setores e de processos de
gestão colegiada” (BONETTI, PEDROSA &e SIQUEIRA,
2011, p.405).
Essa prática popular de abordagem das questões de
saúde, e sua propensão e aproximação com um conceito
ampliado de saúde, trouxe fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, psicológicos, comportamentais, ambientais, religiosos, ecológicos, espirituais e subjetivos à compreensão do fenômeno saúde-doença e avizinhou-se, de
forma natural, do conceito de desenvolvimento humano,
entendido como processo que abrange o ciclo de vida da
pessoa e que, ao longo de sua existência, vai se constituindo
de acordo com as possibilidades e condições concretas de
existência dos sujeitos. Como prática educativa, a ação
popular em saúde, favorece a partilha de ideias e a criação
de outros mundos possíveis (GADOTTI, 2008; BRANDÃO
& BORGES, 2008) que demandam dos sujeitos e saberes,
novos fazeres em saúde, dentre os quais aqueles de natureza colaborativa.

3.1. Objetivo
Analisar os aportes da formação interprofissional para o
ensino na saúde, visando à caracterização das competências
profissionais necessárias à sua implementação; bem como
a identificação dos fatores relacionados às barreiras para a
vivência e a aprendizagem colaborativa entre profissionais
de saúde durante sua formação acadêmica.

3.2. Objetivos específicos
3.2.1. Caracterizar competências profissionais necessárias
para a promoção da interprofissionalidade nos processos
formativos durante a graduação e que possam ser aplicadas
ao ensino na saúde;
3.2.2. Identificar fatores relacionados às barreiras para a
vivência e aprendizagem colaborativa entre profissionais
de saúde durante a formação acadêmica no nível superior;
3.2.3. Levantar estratégias de ensino na saúde capazes de
contribuir para a formação interprofissional;
3.2.4. Estabelecer nexos entre interprofissionalidade e
ensino na saúde.

4. QUESTÕES METODOLÓGICAS E
CONDUÇÃO DO ESTUDO
Existem aspectos que aproximam a interprofissionalidade,
do ensino e da docência em saúde que pedem estudos mais
aprofundados e que podem trazer contribuições à formação
em saúde.
Nesse sentido, surgem questões de caráter explicativo
distinto: 1) A primeira, mais teórica, em que é importante
buscar respostas para as seguintes indagações: Como inserir práticas colaborativas no ensino de graduação? Quais
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competências nos permitiriam incorporar aos processos
formativos aspectos próprios da ação cooperada capaz de
qualificar a prática interprofissional? Quais seriam os desenhos mais apropriados à abordagem educativa relacionada
à formação interprofissional em saúde? 2) A segunda, para
a qual se pretende buscar amparo, acerca da existência de
possibilidades para a instrumentalização do diálogo e do
exercício da reflexibilidade e da subjetividade na formação em saúde e que questiona se a problematização ou as
abordagens problematizadoras são capazes de tornar a
educação interprofissional orientadora da formação de
novos profissionais.

4.1. Tipo de estudo
A pesquisa prevê a abordagem quali-quantitativa por se
valer de instrumentos mistos para a obtenção de dados relacionados às formas de organização de ações, percepção de
sujeitos a respeito dos processos aos quais estão submetidos
e as formas como lidam com fenômenos complexos, de
como os sujeitos a ele se vinculam e de como ele é interpretado. As pesquisas que se baseiam nessa perspectiva partem
de premissas individuais, e da singularidade dos processos
de apreensão da realidade que têm significado individual
ou grupal dado a cada dimensão de um problema humano
(CRESWELL & CLARK 2007; TURATO, 2005). O intuito
da adoção de abordagens e métodos mistos diz respeito
à necessidade de se revelar ou descrever uma qualidade
que consiste em uma variável que não se pode estabelecer
previamente. Nesse sentido, um discurso, um depoimento,
uma opinião são variáveis qualitativas na medida em que
não se lhe é dado a conhecer previamente antes de se iniciar
a pesquisa (LEFEVRE & LEFEVRE, 2005, 2012).

4.2. Participantes da pesquisa
Estudantes e docentes dos cursos de graduação em
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia,
Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional da Faculdade de
Ceilândia que estejam envolvidos com conteúdos formativos nos quais participem conjuntamente, preferencialmente aqueles que compõem os Núcleos Docentes
Estruturantes (NDE) dos cursos aos quais estão vinculados.

4.3. Instrumentos de pesquisa
Para alcançar os objetivos definidos neste estudo serão utilizados dois tipos de instrumentos: o Questionário Readiness
for Interprofessional Learning Scale (RIPLS), entrevista e a
técnica de grupo focal.
O primeiro será aplicado nos estudantes, acima detalhado, o qual terá como questões norteadoras aquelas voltadas a compreender as práticas interprofissionais vivenciadas durante a graduação. O Questionário Readiness for
Interprofessional Learning Scale (RIPLS) já foi validado no
Brasil (PEDUZZI et al, 2015) e utilizado em pesquisas nacionais (CÂMARA, 2015; COSTA, 2014; AGUILAR-DA-SILVA,
SCAPIN e BATISTA, 2011).
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Os grupos focais e as entrevistas serão realizados com os
docentes, envolvidos com a oferta de conteúdos formativos
comuns aos diferentes cursos. As questões norteadoras
comuns a estas técnicas de produção de dados estarão relacionadas às potencialidades e às barreiras vivenciadas para
a educação interprofissional.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tem havido um crescente interesse e desenvolvimento de
experiências de educação interprofissional no ensino superior brasileiro. As práticas implementadas começam a serem
adotadas como objeto de estudo em programas de pós-graduação, notadamente na área da saúde. De acordo com a
literatura internacional, já se dispõe de estudos robustos
que descrevem programas implementados e mudanças nas
atitudes de estudantes, notadamente no que diz respeito
às competências e habilidades que precisam desenvolver.
No entanto, essa mesma literatura tem apontam para a
necessidade de se avançar nos estudos que tratem sobre
a identidade e a formação interprofissional, uma vez que
a cooperação entre profissionais está associada à clareza
sobre os papéis e como essa cooperação se dá com base nas
normas baseadas no trabalho, valores, crenças, conhecimentos e habilidades esperadas, além da reflexão acerca da
própria cultura das profissões (KHALILI et al, 2013).
Mas, como toda ação em saúde é uma ação educativa,
há razões para a incorporação da perspectiva interdisciplinar, da prática interprofissional e da ação colaborativa
na formação e no cotidiano do trabalho em saúde, assim
como há espaço para a construção de processos formativos
que desafiem os diferentes profissionais a estabelecerem
relações dialógicas e a construírem conhecimentos conjuntamente, cujos desafios se relacionam à formação docente
para a condução e mediação de processos voltados à educação interprofissional.
De uma forma geral, espera-se que o estudo contribua
para estabelecer as relações entre a formação interprofissional e o ensino na saúde e que traga contribuições à
qualificação do processo formativo de novos profissionais
para que alcancem, futuramente, melhores práticas de
atenção à saúde.
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RESUMO – A interdisciplinaridade vem sendo estudada no Brasil há algumas décadas, estando ela também
inserida nos documentos oficiais. Esses recomendam que a prática escolar esteja direcionada a interdisciplinaridade, rompendo, assim, com o modelo de ensino fragmentado. Entretanto, alguns desafios surgem ao
se tentar elaborar aulas ou projetos nesse cunho, como: a falta de consenso na definição do termo; o modelo
de formação inicial de professores, que está voltado ao ensino fragmentado; pouco tempo disponível para
refletir sobre como pode se dar a realização de trabalhos com essa abordagem, devido à grande carga horária
de trabalho nas escolas; pouca interação entre os docentes das disciplinas de diferentes áreas e a falta de
recursos financeiros destinados para esse fim. Esses elementos foram identificados através da gravação, em
áudio, de encontros realizados com três professoras de Ciências do Ensino Fundamental, e dos seus diários
de bordo. Sendo assim, é importante a análise dessas dificuldades, para que os docentes consigam superar os
obstáculos e possam realizar a prática pedagógica numa abordagem interdisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; formação continuada; ciências.
ABSTRACT – In Brazil for some decades, interdisciplinarity has been studied and inserted in the official documents.
These documents recommend that school practice is directed to interdisciplinarity, tearing the fragmented teaching model.
However, some challenges arise when trying to elaborate lectures or projects of this nature, such as: lack of consensus on the
definition of the term; initial teacher training model, geared to the fragmented education; shortly time available to reflect on
how it can give the performance of work with this approach, due to the large workload of work in schools; shortly interaction
between teachers of subjects from different areas and lack of financial resources intended for this purpose. These elements
were identified through audio recording of meetings, held with three Science teachers and their logbooks. Therefore, it is
important to the analysis of these difficulties, so that teachers can overcome obstacles and can perform pedagogical practice
in interdisciplinar approach.
KEYWORDS: interdisciplinaty; continuing education; science.

1. INTRODUÇÃO
A interdisciplinaridade faz parte do processo histórico do
conhecimento e, por isso, vem sendo estudada por pesquisadores de diferentes países, ao longo dos anos. A principal
motivação para a realização das pesquisas com essa temática está centrada na preocupação com a unidade, com o
todo, buscando superar a fragmentação do conhecimento
(JANTSCH e BIANCHETTI, 2011), “numa possibilidade de
resgate do homem com a totalidade da vida” (TRINDADE,
2008, p.72).
Na área da Educação, esse resgate teve início nos
Estados Unidos, nos anos 30, sob a perspectiva de integração do currículo, “como uma ‘construção de pontes’
entre conteúdos de diferentes disciplinas do currículo”
(GARCIA, 2008, p.365), especialmente no contexto da
Educação Básica. Em meados da década de 1960, quando
também a Europa se preocupava com a fragmentação da
ciência ministrada nas escolas, foi iniciado no Brasil, um
movimento no mesmo sentido, mostrando a necessidade

de um novo “paradigma da ciência e de seu conhecimento,
já que a interdisciplinaridade interferia na própria organização da escola e de seu currículo” (LIMA e AZEVEDO, 2013,
p. 129). Desde então, a interdisciplinaridade foi abordada no
campo da educação, com Ivani Fazenda (THIESEN, 2008).
Construir um ensino não fragmentado, aquele em que
o aluno se torna capaz de ter uma visão globalizada, é um
desafio, pois desde o início do ensino fundamental, os estudantes estão inseridos em um sistema escolar, no qual, a
matriz curricular está dividida em disciplinas de diferentes
áreas do conhecimento, sendo cada uma delas responsável
por aprofundar um conteúdo específico. E essa fragmentação, segundo Morin (2003), mostra aos estudantes que
o conhecimento se apresenta desvinculado, e, portanto,
não proporciona o desenvolvimento de habilidades, como
por exemplo, a contextualização dos saberes adquiridos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000)
destacam que “organizar os conteúdos de ensino em
estudos ou áreas interdisciplinares e projetos que melhor
abriguem a visão orgânica do conhecimento e o diálogo
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permanente entre as diferentes áreas do saber” (p. 75), pode
facilitar a relação entre as teorias ensinadas em sala de aula
e as práticas vivenciadas, ou até mesmo a relação entre
teorias ministradas nas aulas de diferentes áreas do conhecimento. Contudo, o documento oficial, não apresenta uma
explicação sobre o que seja um trabalho interdisciplinar,
nem mesmo como realiza-lo.
Assim, o desafio não se mostra apenas para alunos,
mas também, para muitos professores, que demonstram
não conseguirem implementar a prática interdisciplinar
em suas aulas. Uma das possíveis causas pode estar no
processo de formação inicial do professor. De acordo com
as Diretrizes Curriculares de Formação de Professores
(BRASIL, 2002), para que a fragmentação do conhecimento seja vencida, a formação inicial deve ser eficiente,
no sentido de auxiliar na compreensão da essência do
aprendizado nas áreas específicas e, também, no domínio dos conhecimentos e competências de cada uma delas.
O documento ainda afirma que o curso de formação inicial “deve permitir o exercício permanente de aprofundar
conhecimentos disciplinares e ao mesmo tempo indagar
a esses conhecimentos sua relevância e pertinência (...)
para situações de ensino e aprendizagem. Essa indagação só pode ser feita de uma perspectiva interdisciplinar”
(BRASIL, 2002, p. 54).
Um estudo feito por Augusto e Caldeira (2007) aponta
outros elementos que contribuem para que alguns professores encontrem dificuldade na realização de trabalhos
interdisciplinares. Dentre os desafios apontados estão: a
falta de tempo, de recursos e de espaço físico, que seja adequado; desânimo com a situação profissional; dificuldade
para realizar um ensino significativo para o aluno; classes
numerosas e heterogêneas.
As divergências entre os estudiosos a respeito da definição do termo Interdisciplinaridade e, consequentemente,
as diferentes concepções epistemológicas que surgem,
também dificultam a compreensão, a elaboração e o desenvolvimento de projetos e trabalhos nesse âmbito. Fazenda
(2008) atribui a falta de um conceito único, aos equívocos
ainda existentes sobre o que seja disciplina. A autora afirma
ainda que “esses equívocos, entretanto, fazem parte de seu
próprio processo constitutivo, emergente que vem tentando
adquirir maturidade estrutural” (p. 66). Segundo Garcia
(2008), esse conceito polissêmico na literatura nacional,
“ainda está por ser discutido de modo mais amplo pelos
teóricos dos currículos no Brasil” (p.364).
Sendo assim, este estudo tem como objetivo apontar
os desafios que três professoras de Ciências do Ensino
Fundamental, Ciclo II, encontram ao elaborarem um projeto, considerado por elas, interdisciplinar. Para isso, foi
proposta a essas participantes, a elaboração e aplicação
de um projeto interdisciplinar a ser aplicado em sala de
aula. Durante essa etapa, as docentes registraram suas
impressões sobre o trabalho que estavam realizando em
um diário de bordo. Para auxiliar na elaboração do projeto,
foram realizados quatro encontros para leitura e discussão
de textos sobre interdisciplinaridade, com o propósito de
apresentar alguns estudos voltados ao tema.
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2. PERCURSO METODOLÓGICO
Para a realização deste estudo, três professoras de Ciências
do nono ano do Ensino Fundamental, Ciclo II, da rede
pública de Minas Gerais, foram convidadas a participar.
Todas são licenciadas em Ciências Biológicas, sendo que
duas delas lecionam em instituições da rede estadual e
municipal há 16 anos (P1 e P2) e a terceira (P3) somente na
rede municipal, pelo mesmo período de tempo, estando
todas as escolas, localizadas em bairros periféricos da
cidade de Juiz de Fora. Para que a identidade das professoras fosse preservada, elas receberam as codificações P1,
P2 e P3.
O principal motivo para a escolha das participantes foi
o fato das docentes também atuarem como supervisoras
no subprojeto Ciências Ciclo II, integrante do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Este subprojeto é considerado interdisciplinar, uma vez que, é composto por bolsistas de iniciação à docência de diferentes
cursos de licenciatura: Biologia, Química e Física.
Foram realizados quatro encontros semanais, nos
quais foram discutidos os textos enviados previamente,
através de correio eletrônico, às participantes (Tabela 1).
Esses encontros tiveram como objetivo apresentar alguns
estudos voltados ao tema, assim como compreender os
conceitos que cada professora traz sobre o termo interdisciplinaridade. As discussões foram gravadas em áudio e,
posteriormente, transcritas (CRESWELL, 2008).
Tabela 1 – Referências dos textos discutidos nos encontros
Encontro 1

MORIN, Edgard. Inter-poli-transdisciplinaridade. In:_____.
A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 8ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003, p.
105-116.

Encontro 2

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Interdisciplinaridadetransdisciplinaridade: Visões culturais e epistemológicas. In:_____. O que é interdisciplinaridade? 2ª edição. São
Paulo: Cortez Editora, 2013, p. 21-32.

Encontro 3

KLEIN, Julie Thompson. Ensino interdisciplinar: didática e teoria. In: FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Didática
e interdisciplinaridade. 13a edição. Campinas, São Paulo:
Papirus, 1998, p. 109-132.

Encontro 4

LENOIR, Yves. Didática e interdisciplinaridade: uma complementaridade necessária e incontornável. In: FAZENDA,
Ivani Catarina Arantes. Didática e interdisciplinaridade. 13ª
edição. Campinas, São Paulo: Papirus, 1998, p. 45-76.

Nos encontros, as participantes tiveram voz, e puderam
se expressar sobre o tema e os desafios para o entendimento
do mesmo.
Após os encontros, foi proposta a elaboração de um projeto interdisciplinar a ser aplicado pelas mesmas em sala
de aula. Para isso, as docentes se reuniram para definir o
tema do projeto que seria construído por elas e as turmas
onde seria aplicado.
O projeto foi planejado para ser desenvolvido em seis
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aulas, de 50 minutos cada uma. Na primeira aula foi aplicado um pré-teste aos alunos, com questões sobre o tema
Lixo. Também foi solicitado aos discentes, nessa mesma
aula, que estes tirassem fotos de lixo encontrado nos bairros
onde moram ou nas proximidades da escola. Na segunda
aula foi feita a leitura do livro “Eca! O lixo” escrito por Nuria
e Empar Jimenez e Rosa Maria Curto (2010). A intenção
dessa atividade foi promover a leitura pois, muitas vezes, a
responsabilidade pelo desenvolvimento dessa competência
fica apenas do professor de Português. Após essa etapa, os
estudantes receberam, cada um, duas plaquinhas com as
inscrições: “curti” e “não curti”. Essas plaquinhas fizeram
parte de uma dinâmica com afirmações sobre o tema, a
partir da leitura do texto. A professora lia as afirmações e os
alunos levantavam a plaquinha de “curti”, caso concordassem, e “não curti”, quando não concordavam. Além disso, as
perguntas auxiliaram na interpretação de texto. Na terceira
aula foi feita uma revisão das ideias levantadas nas aulas
anteriores e exibido o vídeo feito com as fotos que os alunos
enviaram às professoras. Após o vídeo, também houve uma
discussão, além da proposta de elaborarem um desenho que
representasse o lixo. Além da parte artística, considerada
importante pelas professoras participantes, novamente
foi exercitada a interpretação de texto, já que as produções
tinham que se relacionar aos conteúdos abordados. Na
quarta aula os alunos assistiram dois vídeos disponíveis
no site Youtube. O primeiro, “A História das Coisas”, que
mostra desde a extração da matéria-prima para fabricação
de bens consumíveis, até o momento em que estes são descartados nos lixões ou outros locais. Com isso, há impactos
ambientais gerados pelo consumo exagerado, tamanha a
quantidade de lixo produzida. Através desse recurso, foram
apresentados conceitos da Geografia, além de Ciências,
para evidenciar como as florestas são destruídas, ao longo
do processo de industrialização, afetando também no clima
do planeta. O segundo foi “Homem Capitalista”, que exibe
o modo de vida do ser humano a algum tempo atrás, ou
seja, sem muito consumo, opondo-se às ideias do primeiro
documentário, e como ele conseguiu destruir o planeta
com a quantidade de lixo produzida. Concluída a exibição,
os discentes criaram um slogan sobre o tema do projeto.
A quinta aula foi destinada para a realização de um jogo
de tabuleiro. A turma foi dividida em grupos, em que cada
um recebeu um tabuleiro, e cartas com questões relacionadas ao tema, com respostas em alternativas A, B e C.
As cartas continham questões de Matemática envolvendo
cálculos sobre a quantidade de lixo produzida; de História
e de Geografia, além de Português, já que era preciso ler
e interpretar as perguntas. Na última aula, foi aplicado o
pós-teste e um questionário para investigar se o desenvolvimento do projeto, considerado interdisciplinar, auxiliou no
processo de ensino e aprendizagem. Todas as aulas foram
gravadas em áudio e transcritas.
Durante todo o processo de escolha do tema, elaboração
e aplicação do projeto, as professoras criaram um diário
de bordo, individualmente, onde registraram as dificuldades encontradas, o interesse pelo trabalho, assim como a
importância de desenvolvê-lo junto aos alunos da Educação

Básica. Marandola Jr. et al. (2006) apontam as contribuições
do diário de bordo: análise da experiência do pesquisador, envolvimento como o ambiente estudado, lembrança
de situações vivenciadas e aquisição de conhecimentos
diferenciados.
A partir das transcrições dos encontros e dos diários
de bordo, foram elaboradas categorias que auxiliaram na
interpretação dos dados (CRESWELL, 2008) assim como
os aportes teóricos, relacionados à área desse estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das discussões feitas durante os encontros e pelos
diários de bordo construídos pelas professoras, foi possível
pontuar os desafios encontrados e enfrentados por elas.
Um deles, identificado nos encontros, foi o entendimento
do termo interdisciplinaridade, já que as participantes
apontaram a necessidade da existência de uma definição
própria, para auxiliar na escolha do tema do projeto, elaboração e aplicação do mesmo. Lavaqui e Batista (2007)
confirma essa falta de conceituação, quando afirma que
“esta não apresenta uma definição estável e está associada
a diferentes concepções epistemológicas” (p. 417).
No diário de bordo, foram citados outros pontos, como
por exemplo, a formação inicial específica e fragmentada,
oferecida pelas licenciaturas que cursaram. Para P1, o fato
de sua formação inicial não apresentar uma abordagem
interdisciplinar, pode ter uma relação direta com a ausência de desenvolvimento de práticas pedagógicas com essa
abordagem, durante as aulas. Esse fato também é o responsável pela dificuldade, pelas dúvidas e pela insegurança que
surgiram durante a elaboração do projeto solicitado, após
os encontros. P2 também afirma que o curso de licenciatura
não a preparou para a prática da interdisciplinaridade,
que segundo ela, é “muito relevante para todo o contexto
escolar”. P3 concorda com as outras duas participantes e
completa, dizendo que sua formação inicial passou longe
de tal abordagem. A interdisciplinaridade é uma prática
de extrema importância, mas sabe-se que ainda não é algo
trivial para os professores e, portanto, necessita ser trabalhada e discutida mais profundamente nos cursos de licenciatura. Araújo e Alves (2014) concordam que a formação
inicial ainda é falha quanto à interdisciplinaridade e acreditam que isso crie uma grande dificuldade na execução
de projetos desse cunho. As autoras também citam um dos
elementos que pode estar contribuindo para isso: “como o
estudo e a aplicação é recente nos cursos de licenciaturas
interdisciplinares, os docentes envolvidos nesses cursos
ainda não possuem uma formação específica, dificultando
a aplicação das propostas” (p. 356).
Um terceiro elemento que também foi citado foi o tempo
de dedicação para a elaboração de aulas e projeto interdisciplinares. P1 e P3 citam no seu diário de bordo, que a
prática interdisciplinar demanda tempo, uma disponibilidade muito grande para a realização das leituras, pesquisas,
confecção de materiais e elaboração de aulas e projetos,
sendo que, muitas vezes, os docentes são impossibilitados
de tais ações, devido a carga excessiva de trabalho que têm
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nas escolas. De acordo com Sá et al (2012), “(...) a ruptura
com concepções e práticas antigas de educação exige um
grande envolvimento, criatividade, empenho, dedicação e,
principalmente tempo, o que acaba se transformando em
grandes motivos para a falta de mudança” (p. 614). Para P2
essa falta de tempo também impede a formação continuada,
item esse que também aparece no estudo feito por Lima e
Vasconcelos (2006): “Os professores citam o custo alto dos
livros e revistas científicas e a falta de tempo como principais empecilhos para sua atualização pedagógica” (p. 397).
Um outro desafio está na relação entre os docentes das
disciplinas de diferentes áreas do conhecimento. Apesar
dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio
(BRASIL, 2000) afirmar que “a interdisciplinaridade deve
ser compreendida a partir de uma abordagem relacional,
em que se propõe que, por meio da prática escolar, sejam
estabelecidas interconexões” (p. 21), essa relação e as interconexões não são triviais para os professores. O documento
ainda não deixa claro como realizar a interdisciplinaridade
na prática, ponto destacado por P1 em seu diário de bordo.
Além disso, a mesma participante aponta a dificuldade
em relacionar conteúdos de Ciências, sua área de atuação,
com os de outras disciplinas, como por exemplo História e
Matemática. A causa pode estar na carência de referenciais
que tratem desse assunto. Augusto e Caldeira (2007) trazem
um outro fator relacionado aos docentes: “provavelmente
porque não consentem em abandonar seus programas e
currículos disciplinares que são seguidos rigidamente” (p.
150). P2 relaciona essa dificuldade à falta de reuniões entre
os professores para a discussão, o que faz com que os mesmos não tenham condições de ultrapassar as barreiras da
sua área de atuação, reproduzindo o ensino fragmentado.
P3 acrescenta a falta de material que faça a integração das
Ciências com as outras disciplinas.
O quinto desafio é a falta de recursos financeiros. P1 e P3
concluem que projetos interdisciplinares têm alto custo e
estes não são financiados pela escola, o acaba se tornando
uma grande dificuldade para a elaboração e aplicação de
aulas desse cunho. Linhares e Reis (2005) se reportam aos
investimentos financeiros como algo que pode contribuir
para o desenvolvimento do sistema educacional, melhorando, portanto, a qualidade do ensino.
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4. CONCLUSÃO
Através dos resultados, foi possível perceber que os professores, mesmo aqueles que já estão há algum tempo na
profissão, se deparam com desafios nos momentos em que
devem elaborar e, consequentemente, ministrar aulas e
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ao processo de formação inicial e ao contexto escolar em
que desenvolvem o trabalho pedagógico. Fatores esses que
não dependem da disposição delas.
É importante, portanto, que esses desafios sejam estudados e entendidos para que possam ser superados da
melhor forma, fazendo com que seja possível, e cada vez
mais frequente, um ensino totalizado, sem fragmentação e
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que possa acrescentar mais conhecimentos ao aluno, atendendo assim, as recomendações de documentos oficiais.
Para isso, uma reflexão sobre a matriz curricular dos
cursos de licenciatura se faz necessária, já que as disciplinas, muitas vezes, não estão voltadas à formação de professores para atuar de forma interdisciplinar. Esse fato
pode acarretar em um desempenho ineficiente durante o
processo de ensino e aprendizagem.
Além disso, se faz necessária a elaboração de projetos
nas escolas, com mais frequência, para que a interdisciplinaridade seja exercitada e esteja em pauta nas discussões
das reuniões realizadas com os diferentes membros das
escolas, para que assim, a abordagem se torne algo natural
durante as aulas das diferentes disciplinas.
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RESUMO – Este trabalho desenvolve uma reflexão sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), que vem se constituindo como uma promissora política educacional voltada ao fortalecimento da formação de professores no país. Por meio da fundamentação teórica de autores como Gatti, André,
Gimenes, Ferragut, Fazenda, Frigotto, Thiesen, dentre outros, objetiva-se apresentar as potencialidades do
programa no sentido de promover uma perspectiva interdisciplinar na formação inicial e continuada de professores, bem como no processo ensino-aprendizagem dos alunos da educação básica, uma vez que pesquisas
indicam dificuldades em vivenciar a interdisciplinaridade tanto na formação docente como no cotidiano
escolar. No primeiro momento do texto, o PIBID é sucintamente apresentado com seus objetivos e orientações de funcionamento. Após, discute-se sobre a interdisciplinaridade na educação e, especificamente, no
programa, atentando para as potencialidades e resultados já expressos em pesquisas da área. Por fim, algumas
inquietações são apresentadas diante da instabilidade atual acerca do programa. Esta reflexão indica que, ao
primar pelo trabalho coletivo, o PIBID pode promover uma mobilização verdadeiramente interdisciplinar.
Espera-se, com este trabalho, contribuir para o debate em relação ao PIBID e suas potencialidades no âmbito
das políticas educacionais contemporâneas.
PALAVRAS-CHAVE: PIBID; formação docente; interdisciplinaridade.
RESUMEN – En este trabajo se desarrolla una reflexión sobre el Programa Institucional de Iniciación a la Enseñanza
(PIBID), que ha constituido una política educativa prometedora para fortalecer la formación de docentes en el país. A
través de la base teórica de autores como Gatti, André, Gimenes, Ferragut, Finanzas, Frigotto, Thiesen, entre otros, tiene
como objetivo presentar el potencial del programa para promover una perspectiva interdisciplinaria en la formación inicial y continua de los profesores y el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la educación básica, como la
investigación indica problemas en la interdisciplinariedad que viven tanto en la formación del profesorado y en la vida
escolar. Al principio del texto, PIBID se presenta brevemente con sus objetivos y directrices de funcionamiento. Después,
se discute acerca de la interdisciplinariedad en la educación y en concreto en el programa, teniendo en cuenta el potencial
y los resultados ya expresado en el área de la investigación. Por último, algunas preocupaciones son presentados ante la
inestabilidad actual en el programa. Esta reflexión fue que, para priorizar el trabajo colectivo, el PIBID puede promover
una movilización verdaderamente interdisciplinario. Se espera que este trabajo contribuye al debate sobre PIBID y su
potencial en el contexto de las políticas educativas contemporáneas.
PALABRAS CLAVE: PIBID; la formación del profesorado; la interdisciplinariedad.

1. INTRODUÇÃO
Este texto aborda o Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), buscando relacioná-lo a algumas reflexões acerca da interdisciplinaridade na atualidade. O PIBID é um programa do governo federal voltado
à formação inicial de professores, que tem se notabilizado
nas pesquisas sobre políticas educacionais, uma vez que
vem apresentando resultados positivos para as instituições
de ensino superior (IES) e escolas participantes. Um dos

aspectos positivos relatados sobre o programa é justamente
o favorecimento da interdisciplinaridade.
Apesar de ser muito comentada no âmbito educacional,
muitas vezes, constata-se uma compreensão superficial
acerca da perspectiva interdisciplinar. A concepção fragmentada dos saberes ainda tem sido realidade no cotidiano
de muitas escolas brasileiras, resultando em dificuldades
no processo ensino-aprendizagem dos alunos. A adoção de
uma perspectiva interdisciplinar na educação aparece como
condição para a apropriação de conhecimentos nestes dias
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de globalização, de multiplicidade de informações, a fim de
que os alunos consigam estabelecer relações pertinentes
entre os vários aspectos do conhecimento, compreendendo
os fenômenos estudados.
Sendo assim, este texto busca contribuir para o debate
ao apresentar o PIBID como um possível espaço de promoção da concepção interdisciplinar dentro das IES e escolas. Para isto, primeiramente, o programa é brevemente
apresentado nos aspectos ligados aos objetivos propostos
e ao seu funcionamento, explicitados na legislação vigente
(BRASIL, 2013). Em seguida, são tecidas algumas considerações sobre a interdisciplinaridade a partir das contribuições
de Ivani Fazenda (2008), Juares Thiesen (2008), dentre
outros autores. Após, busca-se relacionar o PIBID à perspectiva interdisciplinar a partir dos resultados de algumas
pesquisas sobre o programa (GATTI et al., 2014; CORRÊA,
2014; FELÍCIO, 2014; SILVA, 2012). Por fim, apresenta-se a
preocupação atual com a instabilidade nos rumos do programa, o que pode ameaçar os resultados positivos que o
PIBID tem alcançado no âmbito da formação de professores
no contexto brasileiro contemporâneo.

2. O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE
BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) foi criado em 2007, sendo executado no âmbito
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior–CAPES. Seus objetivos são: incentivar a formação
de professores para a educação básica; contribuir para a
valorização da profissão; qualificar a formação inicial de
professores; proporcionar aos licenciandos variadas experiências no cotidiano escolar; tornar os professores das
escolas coformadores de novos professores; contribuir para
a articulação entre teoria e prática, e propiciar a inserção
dos licenciandos na cultura escolar (BRASIL, 2013). O programa funciona a partir da atuação de licenciandos exercendo atividades pedagógicas junto a alunos das escolas
públicas de educação básica, sendo responsáveis por esta
ação um professor do curso de licenciatura (coordenador
de área) e um professor da escola (supervisor) onde atuará.
Participam do programa o bolsista de iniciação à docência, o coordenador institucional, o coordenador de área e
o professor supervisor. O bolsista de iniciação à docência
é o licenciando que estiver matriculado em instituição de
ensino superior (IES) participante do programa. O coordenador institucional é o professor do curso de licenciatura
responsável pelo programa perante a CAPES, administrando e acompanhando suas atividades. O coordenador
de área de gestão é o professor do curso de licenciatura que
auxilia o coordenador institucional. O coordenador de área
também é professor da licenciatura, sendo responsável
pelo acompanhamento dos bolsistas e pelo contato com as
escolas de educação básica participantes do programa. E o
professor supervisor é o professor da escola de educação
básica responsável por acompanhar o bolsista de iniciação à
docência nas atividades desenvolvidas junto aos alunos da
escola (BRASIL, 2013). Todos os licenciandos e professores
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envolvidos no programa recebem uma bolsa para exercer
suas funções.
Para que um curso de licenciatura participe do programa, torna-se necessário enviar um Projeto Institucional,
de acordo com as orientações fornecidas em edital lançado
pela CAPES. Uma vez aprovado o Projeto, a IES passa a
fazer parte do PIBID para desenvolver as atividades propostas no Projeto aprovado. Se mais de um curso de licenciatura da IES desejar participar do programa, deverá ser
desenvolvido apenas um Projeto Institucional, com as
licenciaturas contempladas em subprojetos voltados às
várias dimensões da iniciação à docência, dentre elas, o
“desenvolvimento de ações que valorizem o trabalho coletivo, interdisciplinar e com intencionalidade pedagógica
clara para o processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL,
2013, artigo 6º, inciso II).
O Projeto Institucional deve ser desenvolvido a partir
da articulação entre a IES e o sistema público de educação
básica. Recomenda-se que as atividades do PIBID aconteçam em escolas que tenham um Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB) abaixo da média nacional e
também naquelas escolas com experiências bem sucedidas de ensino e aprendizagem, a fim de que o licenciando
possa vivenciar diferentes realidades educacionais.
Recomenda-se ainda que estas escolas sejam as que já participam de programas do Ministério da Educação, como
o Programa Mais Educação, por exemplo (BRASIL, 2013).
O bolsista de iniciação à docência atuará na escola de
acordo com o que prevê o Projeto Institucional aprovado
e também com o planejamento realizado junto ao coordenador de área e ao supervisor. A atuação do bolsista de
iniciação à docência terá carga horária de no mínimo 8
horas semanais. Um coordenador de área acompanha a
atuação de não menos do que 5 e não mais do que 20 bolsistas de iniciação à docência, enquanto um supervisor é
responsável pela atuação de 5 a 10 bolsistas de iniciação à
docência junto aos alunos da escola (BRASIL, 2013).
Além das bolsas concedidas aos participantes do programa, a CAPES também concede recursos financeiros (de
custeio ou capital) para a execução dos projetos aprovados,
sendo destinados apenas às atividades previstas no Projeto
Institucional (BRASIL, 2013).
Desta forma, foram apresentados aqui sucintamente
alguns aspectos relativos à concepção e funcionamento do
PIBID. A seguir, será abordada a interdisciplinaridade na
educação e suas conexões com o programa.

3. A PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR E
O PIBID
A interdisciplinaridade tem sido abordada por diversos autores que trazem suas contribuições ao debate
(JAPIASSU, 1976; FAZENDA, 2002, 2008; FRIGOTTO, 2008,
POMBO, 2006; THIESEN, 2008; D’AMBRÓSIO, 2008). De
acordo com Japiassu e Marcondes (2001, p. 106), a interdisciplinaridade pode ser entendida como um “método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com que duas ou mais
disciplinas interajam entre si.” A adoção da perspectiva
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interdisciplinar “torna possível a complementaridade
dos métodos, dos conceitos, das estruturas e dos axiomas
sobre os quais se fundam as diversas práticas científicas”
(JAPIASSU; MARCONDES, 2001, p. 106).
Fazenda (2008, p. 94) concebe o conceito de interdisciplinaridade como uma “atitude de ousadia e busca frente
ao conhecimento”, encontrando-se “diretamente ligado
ao conceito de disciplina, onde a interpenetração ocorre
sem a destruição básica às ciências conferidos” (p. 97). Para
Thiesen (2008, p. 547), a interdisciplinaridade pensará a
“possibilidade de superar a fragmentação das ciências e
dos conhecimentos produzidos por elas e onde simultaneamente se exprime a resistência sobre um saber parcelado”.
Considerando especificamente a dinâmica escolar do
processo ensino-aprendizagem, a interdisciplinaridade se
estabelece na medida em que “as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer sobretudo o processo de
aprendizagem respeitando os saberes dos alunos e sua integração” (FAZENDA, 2008, p. 97). Assim, a escola dos dias
atuais não pode eximir-se do ritmo acelerado de mudanças
pelas quais as sociedades passam, uma vez que “o mundo
está cada vez mais interconectado, interdisciplinarizado
e complexo” (THIESEN, 2008, p. 550). Da mesma forma,
o processo ensino-aprendizagem precisa ser pensado em
seu caráter interdisciplinar, voltado à superação da fragmentação dos saberes e dos prejuízos à aprendizagem dos
alunos dela decorrentes.
Neste contexto, Thiesen (2008) acrescenta:
Um processo educativo desenvolvido na perspectiva interdisciplinar possibilita o aprofundamento da compreensão da
relação entre teoria e prática, contribui para uma formação
mais crítica, criativa e responsável e coloca escola e educadores diante de novos desafios tanto no plano ontológico
quanto no plano epistemológico (THIESEN, 2008, p. 550-551).

Sem dúvidas, este é um desafio para toda a comunidade
escolar no repensar de suas representações sobre escola,
conhecimento, ensino, aprendizagem, professor, alunos,
metodologias e avaliação, dentre outros aspectos relevantes à dinâmica educacional. A concepção fragmentadora
do conhecimento e, portanto, da realidade, conduziu à
alienação do processo ensino-aprendizagem, com alunos,
muitas vezes, sem entender o porquê de estudarem certos
conteúdos e professores também sem a exata percepção
quanto ao seu papel frente à construção do conhecimento.
Diante deste cenário, o professor aparece como um ator
fundamental para a adoção de uma perspectiva interdisciplinar que alcance o processo ensino-aprendizagem em
sua plenitude, fugindo a “modismos” descaracterizados da
real compreensão sobre a interdisciplinaridade. A formação
deste profissional precisa, então, ser repensada de modo
a incluir a problematização da fragmentação do conhecimento. Entretanto, segundo Gatti (2014, p. 38), isto não
vem acontecendo nos cursos de licenciatura do país, que,
de acordo com os estudos apresentados no artigo, apresentam “estruturas curriculares fragmentadas, sem disciplinas
articuladoras, com ementas genéricas quanto aos saberes
pedagógicos, e com visível abreviação da formação”.

Além da fragmentação curricular encontrada nos cursos de formação inicial, o licenciando enfrenta ainda a
dificuldade dos próprios formadores, seus professores do
curso de licenciatura, que muitas vezes também reproduzem suas próprias deficiências formativas, incidindo na
formação dos futuros professores (ALMEIDA; PIMENTA,
2014). Soma-se a este quadro a dificuldade no âmbito da
formação continuada de professores, que por vezes apresenta propostas de formação que não atendem às reais
necessidades dos professores em exercício, uma vez que
não procuram ouvi-los, valorizar seus saberes docentes
e contribuir com o trabalho que já vem sendo realizado
(IMBERNÓN, 2009).
É neste contexto que o Programa Institucional de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID) parece apresentar contribuições em diversas pesquisas (GATTI et al., 2014; FELÍCIO,
2014; SILVA, 2012; CORRÊA, 2014; AMBROSETTI et al.,
2012; DEIMLING, 2014; TAUCHEN et al., 2014; TEIXEIRA
JÚNIOR, 2014).
A pesquisa mais ampla em termos de número de participantes refere-se a Gatti et al. (2014), que objetivaram conhecer a opinião sobre o PIBID de licenciandos e professores
das IES e das escolas de educação básica participantes do
programa. Foram respondidos ao todo 38.000 questionários, sendo que à época da pesquisa o programa contava
com 45.000 participantes. As questões do instrumento,
de maneira geral, se referiam à avaliação do programa
para a formação profissional do participante, à escrita de
um depoimento sobre a sua importância e à indicação de
críticas e sugestões ao programa. Os resultados apontam
para a significativa aceitação das atividades do PIBID por
parte dos bolsistas de iniciação à docência, supervisores,
coordenadores de área e coordenadores institucionais que
participaram da pesquisa.
Observou-se como o PIBID é valorizado em todos os níveis,
por todos os participantes que responderam aos questionários. Os depoimentos são muito positivos, em sua imensa
maioria; os detalhes oferecidos para justificar essa positividade são inúmeros e se expressam nas contribuições
descritas. [...] Sem dúvida, pelos dados até aqui analisados,
esse é um programa de grande efetividade no que se refere
à formação inicial de professores (GATTI et al., 2014, p. 103).

Especificamente em se tratando da interdisciplinaridade, um dos objetivos do PIBID se refere à perspectiva
interdisciplinar ao buscar:
inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede
pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades
de criação e participação em experiências metodológicas,
tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 2013,
artigo 4º, inciso IV).

Neste contexto, os resultados da pesquisa de Gatti et
al. (2014) indicaram que, na relação IES e escola pública, o
PIBID “estimula e favorece o trabalho coletivo e/ou a interdisciplinaridade” (GATTI et al., 2014, p. 106). Isto significa
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que o programa traz a potencialidade de intervir positivamente na formação inicial de professores ao levar os licenciandos a vivenciar uma experiência de trabalho coletivo
e/ou interdisciplinar em sua atuação no cotidiano escolar.
Há possibilidade de intervenção também na formação
continuada dos professores, uma vez que a adoção da perspectiva interdisciplinar promove atualização de conteúdos,
de metodologias e da própria concepção de ensino-aprendizagem e de formação de novos professores. Gatti et al.
(2014) constataram que:
[...] o Pibid traz um grande estímulo ao desenvolvimento de
ações compartilhadas e trocas coletivas, o que enriquece as
formações. Nesse sentido, há destaque para o favorecimento
tanto da formação de verdadeiras equipes entre docentes
das IES, Licenciandos Bolsistas e Professores Supervisores,
quanto para o desenvolvimento de ações interdisciplinares
(GATTI et al., 2014, p. 38).

A pesquisa de Corrêa (2014, p. 5) abordou o desenvolvimento profissional de 12 professores-supervisores do PIBID
da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Seus resultados
indicaram contribuições “relacionadas às trocas de experiências, à interação de saberes, ao tempo e espaço para os
estudos de formação, à oportunidade de atualização, ao
trabalho em equipe, à participação nas ações disciplinares
e no projeto interdisciplinar”.
De acordo com Felício (2014), a possibilidade de superação da concepção fragmentada do conhecimento e também de todo o processo ensino-aprendizagem contribui
significativamente para a aprendizagem dos alunos que
participam das atividades do PIBID. Gatti et al. (2014, p.
105) constataram que, por meio do programa, “há melhorias na qualidade do ensino com novas formas de ensino,
aulas mais criativas com atividades práticas diferenciadas e interdisciplinares”. Além disso, segundo pesquisa
realizada por Silva (2012), há ganhos obtidos que atingem
toda a escola e não apenas os envolvidos diretamente nas
atividades do programa.
Mesmo em face de vários resultados positivos, inclusive
em se tratando da adoção de uma perspectiva interdisciplinar, as pesquisas também apontam críticas, fragilidades e
ajustes necessários ao PIBID (GATTI et al., 2014; MOURA,
2014; BRODBECK, 2015; JARDILINO, 2014). Jardilino (2014)
abordou as dificuldades de interação entre o PIBID e o
Estágio Supervisionado no contexto escolar referente às sua
pesquisa. Moura (2014) considerou que se a formação de
professores fosse realmente assumida como compromisso
do Estado, o PIBID não seria necessário. Especificamente
sobre a interdisciplinaridade, Gatti et al. (2014, p. 46) ressaltaram sugestões apontadas na pesquisa “[...] quanto a se
dar mais ênfase no programa a projetos interdisciplinares”.
Diante destas contribuições, resta ao poder público a
imperiosa necessidade de intervir no sentido de aprimorar
o programa. Entretanto, a instabilidade nos rumos atuais
do PIBID vem preocupando seus participantes, bem como
a comunidade acadêmica que reconhece suas contribuições
à educação brasileira. Neste sentido, importa garantir a
continuidade do programa como uma política de Estado
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(GATTI et al., 2014) e a representatividade dos envolvidos
na discussão e condução de suas atividades, a fim de que
as decisões governamentais sobre o PIBID representem
de fato ajustes necessários, como indicam as pesquisas
aqui relatadas, e não retrocessos em relação aos avanços
já conquistados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando as políticas educacionais atuais, neste texto,
o PIBID foi apresentado a partir de alguns aspectos do seu
funcionamento presentes na legislação atual do programa.
Foram feitas algumas considerações sobre o conceito de
interdisciplinaridade, indicando sua importância para o
processo ensino-aprendizagem, possibilitando uma formação mais crítica diante das rápidas transformações
ocorridas nos dias atuais. Nesse contexto, buscou-se apresentar possíveis conexões entre o PIBID e uma perspectiva
interdisciplinar no cotidiano escolar, tendo por base as
contribuições de diversas pesquisas que têm sido realizadas
sobre esta temática.
Este movimento de reflexão objetivou apresentar as
potencialidades do PIBID em promover uma concepção
interdisciplinar na formação inicial e continuada de professores e, também, no processo ensino-aprendizagem dos
alunos da educação básica. A partir das contribuições das
pesquisas já realizadas, indica-se que na medida em que
o programa prima pelo trabalho coletivo pode contribuir
para uma mobilização verdadeiramente interdisciplinar,
desde a concepção do Projeto Institucional de cada IES até
a vivência de suas ações no cotidiano escolar.
Este trabalho coletivo pode auxiliar significativamente
na formação inicial e continuada de professores, como
atestaram as pesquisas apresentadas, inclusive ressaltando a adoção da interdisciplinaridade na concepção e
atividades do programa. Os alunos da escola de educação
básica também são beneficiados, aprendendo a superar
uma perspectiva de saber fragmentado.
As pesquisas também indicam que mesmo apresentando
resultados expressivos quanto ao fortalecimento da formação docente, o PIBID necessita de ajustes importantes, que
devem ser implementados por parte do governo federal.
Desta forma, a efetivação do PIBID como uma política de
Estado e a garantia da representatividade dos seus participantes nas decisões sobre o programa aparecem como
importantes meios de salvaguardar as conquistas já alcançadas pelo PIBID em termos de formação docente, tendo
em vista incentivar a continuidade de sua mobilização
coletiva e interdisciplinar.
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RESUMO – O trabalho apresenta o estado do conhecimento sobre a formação inicial de professores, na perspectiva interdisciplinar, na área de Ciências da Natureza. Para constituição do estado do conhecimento foram
selecionados 19 artigos em 160 periódicos nacionais com Qualis da CAPES de A1 a B2 na área de Ensino. Através
da Análise de Conteúdo, notamos que a interdisciplinaridade se faz presente em duas perspectivas: a busca da
e pela interdisciplinaridade. A busca da, ocorre nos trabalhos que discutem a formação inicial nos currículos
interdisciplinares dos cursos de licenciatura em Ciências da Natureza. A procura pela, verifica-se por meio
de ações como práticas, projetos ou programas realizados ao longo da trajetória formativa dos estudantes nas
licenciaturas. Os resultados do estudo nos mostram uma convergência dessas perspectivas e a necessidade
de fortalecimento da relação indissociável entre os sujeitos e os objetos de conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: formação inicial de professores; interdisciplinaridade; estado do conhecimento; ciências
da natureza.
ABSTRACT – The paper presents the state of knowledge about the initial formation of teachers, in interdisciplinary
perspective, on the area of Natural Sciences. For the constitution of the state of knowledge were selected 19 articles in 160
national periodicals of CAPES’ Qualis from A1 to B2 in the Teaching area. Through content analysis, we note that interdisciplinarity is present in two perspectives: the search of and for interdisciplinarity. The search of, occurs on the works
that discuss the initial formation interdisciplinary curricula for Natural Sciences degree courses. The search for, is appears
through actions, such as practices, projects or programs carried out along the formative path of students in undergraduate
education. The results of the study show a convergence of these perspectives and the need to strengthen the indissoluble
relationship between the subjects and the objects of knowledge.
KEYWORDS: initial formation of teachers; interdisciplinarity; state of knowledge; natural sciences.

1. INTRODUÇÃO
Com o objetivo central de compreender as discussões
vinculadas às preocupações formativas, interdisciplinares, nos cursos de formação de professores em Ciências
da Natureza, constituímos esse estado do conhecimento
sobre o tema. A formação inicial de professores, na perspectiva interdisciplinar, tem sido orientada por distintas abordagens, principalmente, com a criação de cursos
de Licenciatura Interdisciplinares nas instituições de
Educação Superior no Brasil (PINTO e PINTO, 2014; SOUSA
e COIMBRA, 2015). A finalidade desses cursos é licenciar os
acadêmicos em áreas do conhecimento, ou seja, Ciências
da Natureza ou outra área, intitulando-as de Licenciaturas
Interdisciplinares (LI).
As referidas licenciaturas emergiram de forma crescente
a partir da promulgação da Resolução nº 2 de 30 de janeiro
de 2012, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (DCNEM), a qual apresenta uma

reorganização do currículo desta etapa de formação. Como
ressaltado nas diretrizes, “o currículo deve contemplar as
quatro áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre
diferentes campos de saberes específicos [...]” (BRASIL,
2012a, p. 3).
Outro ponto referente ao currículo dos cursos de licenciatura está evidenciado, explicitamente, no relatório
produzido em 2007, pela Comissão Especial do Conselho
Nacional de Educação e Conselho de Educação Básica
do Ministério de Educação. No documento são citados
pressupostos e medidas estruturantes, tais como “[...] um
olhar diferenciado para os cursos de licenciatura em todo
o país de forma a produzir e estimular estudos e experiências para a organização e aplicação de Licenciaturas
Plenas Abrangentes (por área)” (RUIZ, et al., 2007, p. 21).
Destacamos que uma das prioridades são as licenciaturas
em Ciências da Natureza e Matemática.
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De acordo com Pinto e Pinto (2014, p. 12, grifo do autor)
a formação de professores interdisciplinares “[...] parece
pretender romper limites disciplinares historicamente
instituídos; as LIS demandarão não só a criação de novos
cursos, mas também de ‘novos professores’”. Nesse sentido,
com o propósito de constituirmos compreensões sobre
as distintas perspectivas interdisciplinares assumidas na
formação interdisciplinar de professores emerge a necessidade de ampliarmos com interlocuções teóricas.

2. INTERLOCUÇÕES TEÓRICAS
No Brasil, os estudos sobre a interdisciplinaridade têm
como referência Hilton Japiassú, pioneiro nos estudos em
meados dos anos 60, que apresentou uma visão epistemológica sobre o tema. Na análise do referido autor, a interdisciplinaridade era considerada o “remédio” para todos os
males advindos da fragmentação do saber. Sendo assim, o
sentido epistemológico atribuído à interdisciplinaridade
se interliga a sua função no âmbito da formação geral e
profissional do homem e do seu papel na sociedade. Essa
compreensão é decorrente do fato da “[...] interdisciplinaridade ser cada vez mais chamada a postular um novo
tipo de questionamento sobre o saber, sobre o homem e
sobre a sociedade [...]” e essa “[...] corresponde a uma nova
etapa de desenvolvimento do conhecimento e sua repartição epistemológica” (JAPIASSÚ, 1976, p. 51).
A busca pela superação da fragmentação do conhecimento adentrou, posteriormente, no campo educacional,
onde a discussão passou a ser sobre as possibilidades para
organizar as práticas interdisciplinares nos processos de
ensinar e aprender. Visualizamos, nessa perspectiva, o enfoque da interdisciplinaridade pedagógica, que se faz presente
seja na forma de pensar, ensinar e significar a aprendizagem
que abrange o fazer do professor (THIESEN, 2008).
Ivani Fazenda, na década de 70, iniciou as problematizações da interdisciplinaridade vinculando suas reflexões
e pesquisas relacionadas à dimensão pedagógica no contexto educacional. A autora ressalta que para desenvolver
a interdisciplinaridade, a primeira condição necessária é
“[...] uma formação adequada que pressuponha um treino
na arte de entender e esperar, um desenvolvimento no
sentido da criação e da imaginação” (FAZENDA, 2011, p. 11).
Um aumento significativo de estudos acadêmicos sobre
a interdisciplinaridade na dimensão pedagógica ocorreu,
principalmente, no final da década de 90. Um dos motivos
dessa ampliação é a publicação dos documentos oficiais,
como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM) em
1999 e as Orientações Educacionais Complementares aos
PCN (PCN+) em 2002, que se apoiam em fundamentos da
contextualização e da interdisciplinaridade a serem assumidas na prática educativa. Klein (2012) explicita que a base
para o ensino interdisciplinar demanda cinco temas formadores: uma pedagogia apropriada, o ensino em equipe, um
processo integrador, uma mudança institucional e relação
entre disciplinaridade e interdisciplinaridade.
Compreendemos que esses cinco temas formadores
são desafios à prática interdisciplinar, seja na pesquisa ou
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no ensino, pois exige um sujeito predisposto ao trabalho
coletivo com a aposta de construir conjuntamente respostas
para suas inquietações. Para isso, “[...] é preciso que estejam
todos abertos ao diálogo, que sejam capazes de reconhecer aquilo que lhes falta e que podem ou devem receber
dos outros” (JAPIASSÚ, 1976, p. 82). Nesse sentido, para a
obtenção de uma formação interdisciplinar necessitamos
olhar “[...] não apenas na forma como ela é exercida, mas
também na intensidade das buscas que empreendemos
enquanto nos formamos, nas dúvidas que adquirimos e
na contribuição delas para nosso projeto de existência”
(FAZENDA, 2012, p. 14).
Além disso, nessa relação entre “eu e o outro”, temos
a dependência entre sujeitos, que deverá ser aceita para
efetivação do ser e da ação interdisciplinar. De acordo com
França (2014, p. 33),
[...] a interdisciplinaridade é uma categoria de ação do fazer
reflexivo, de acontecer entre duas ou mais pessoas e objetos.
É a relação sujeito-objeto e entre sujeitos por meio do qual
é possível a integração e a unicidade do conhecimento a
partir de zonas de permeabilidade de diálogos e a leitura de
diferentes mundos. (FRANÇA, 2014, p. 33)

Jantsch e Bianchetti (2011) nos trazem uma visão distinta sobre o ser interdisciplinar, afirmando que a busca
não precisa estar no outro como sujeito presente e vivo,
alguém que possa contradizer e dialogar instantaneamente.
A interdisciplinaridade pode ocorrer na leitura de livros, ou
seja, na produção intelectual a partir do encontro com as
compreensões do outro, a qual é transportável e pode ser
compartilhada por várias pessoas em diferentes meios. Os
autores trazem uma concepção a-histórica da interdisciplinaridade que vai além da filosofia do sujeito. Significam
essa percepção via a “[...] ideia de que somente é possível
ser interdisciplinar em grupo, contrapomos a de que a sós
também é possível. Um grupo pode ser mais homogêneo
e superficial que o indivíduo que busca recursos de várias
ciências para explicar determinado processo” (JANSTCH
E BIANCHETTI, 2011, p. 25).
As interlocuções teóricas apresentadas registram distintas perspectivas e discussões que permeiam a interdisciplinaridade. Nesse sentido, desafia a explorar essas
perspectivas interdisciplinares na formação inicial de professores a partir do estudo do conhecimento nesse tema.

3. METODOLOGIA
Com o propósito central de investigar o que a comunidade
acadêmica brasileira tem produzido referente a formação inicial interdisciplinar de professores constituímos
este estado do conhecimento sobre o tema. De acordo
com Ferreira (2002) a pesquisa é de caráter bibliográfico
e apresenta
[...] o desafio de mapear e de discutir uma certa produção
acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando
responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e
privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas
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e em que condições têm sido produzidas certas dissertações
de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos
e comunicações em anais de congressos e de seminários.
(FERREIRA, 2002, p. 258)

O propósito central da constituição do estado do conhecimento visa perceber o que os pesquisadores da área do
ensino vêm investigando sobre a formação inicial de professores interdisciplinares na área de Ciências da Natureza. O
foco central da investigação é o campo da formação inicial
de professores que estão inseridos em cursos que buscam
a interdisciplinaridade na formação de seus acadêmicos,
interligando as áreas de Biologia, Física e Química.
Para o desenvolvimento desse estado de conhecimento
delimitamos a busca em periódicos nacionais gratuitos
classificados no Qualis de 2014 da CAPES, disponível na
Plataforma Sucupira, na área de Ensino. Foram selecionados os artigos publicados no período de 1996 a agosto
de 2015, em periódicos com classificação em A1, A2, B1 e
B2. A escolha desse período está associada a promulgação

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e dos
documentos oficiais que pautam o ensino e as práticas
educativas interdisciplinares, como as DCNEM (1998), os
PCN (1999) e as PCN+ (2002).
Inicialmente consultamos 160 periódicos disponíveis
de forma on-line enquadrados na classificação do Qualis
assumida no estudo. Em cada periódico, selecionamos
os artigos que continham a palavra interdisciplinaridade ou interdisciplinar no título, resumo e/ou palavras-chave. Nessa primeira etapa da seleção, registramos
em 29 periódicos a discussão sobre formação inicial de
professores relacionados com a interdisciplinaridade em
distintas áreas do conhecimento. Na segunda etapa, selecionamos 39 artigos e ao aplicarmos os critérios com foco
na formação inicial interdisciplinar na área de Ciências
da Natureza, totalizamos 19 artigos em 14 periódicos,
listados na Tabela 1.
Em relação aos períodos, notamos que as divulgações
sobre esse tema iniciaram em 2001. No entanto, de 2012 a

Tabela 1 – Artigos selecionados a partir da identificação da palavra interdisciplinaridade ou interdisciplinar no título,
resumo e/ou palavras-chave
Periódico

Cód.

Autor

Título

Ano

ALEXANDRIA Revista
de Educação em
Ciência e Tecnologia

A1

SILVA, F. K. M.; HORNINK,
G. G.

Quando a Biologia encontra a Geologia: possibilidades interdisciplinares entre áreas

2011

A2

FEISTEL, R. A. B.;
MAESTRELLI, S. R. P.

Interdisciplinaridade na Formação Inicial de Professores: um olhar sobre as pesquisas
em Educação em Ciências

2012

Ciência & Educação

A3

REZENDE, F.; QUEIROZ,
G. R. P. C.

Apropriação discursiva do tema ‘interdisciplinaridade’ por professores e licenciandos
em fórum eletrônico

2009

Ciência e Natura

A4

ARAÚJO, R. R.; ALVES, C. C.

Na busca da Interdisciplinaridade: Percepções sobre a formação inicial de professores
de Ciências da Natureza

2014

Comunicações

A5

PESCE, M. K.; et al

Núcleo pedagógico integrador: uma experiência em cursos de licenciatura

2015

Educação & Realidade A6

BRITTO, N. S.; SILVA, T. G. R. Educação do Campo: formação em Ciências da Natureza e o estudo da realidade

2015

Educação & Sociedade A7

SANTOS, S.; INFANTEMALACHIAS, M. E.

Interdisciplinaridade e resolução de problemas: algumas questões para quem forma
futuros professores de Ciências

2008

A8

PIETROCOLA, M.; ALVES
FILHO, J. P.; PINHEIRO, T. F.

Prática interdisciplinar na formação disciplinar de professores de Ciência

2003

A9

RICARDO, E. C.;
ZYLBERSZTAJN, A.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais na formação inicial dos professores das Ciências
2007
da Natureza e Matemática do Ensino Médio

A10

VILLANI, A.; FRANZONI,
M.; VALADARES, J. M.

Desenvolvimento de um grupo de licenciandos numa disciplina de prática de ensino
de Física e Biologia

2008

A11

ZANON, L. B.; HAMES, C.;
SANGIOGO, F. A.

Interações em espaços de formação docente inicial na perspectiva da (re)construção
do currículo escolar na modalidade de situação de estudo

2012

Pro-prosições

A12

FREITAS, D.; VILLANI, A.;
PIERSON, A. H. C.

A formação de professores em Ciências: Freire dialogando com a Psicanálise

2001

Revista Brasileira de
Ensino de Física

A13

SANTOS, C. A.; VALEIRAS,
N.

Currículo interdisciplinar para licenciatura em Ciências da Natureza

2014

Revista Brasileira de
Pesquisa em Educação A14
em Ciências

PIERSON, A. H. C.; NEVES,
M. R.

Interdisciplinaridade na formação de professores de Ciências: conhecendo obstáculos

2001

Revista Brasileira de
Pós-Graduação

DESTRO, A. M.; et al

Projeto institucional: formação docente e compromisso social

2012

Revista Conexão UEPG A16

ARAÚJO, R. R.; ALVES, C. C.

O projeto “Novos Talentos” na promoção de discussões sobre formação interdisciplinar de professores

2015

Revista de Ensino
de Biologia da
Associação Brasileira
de Ensino de Biologia

A17

VISNIÉVSKI, J.; et al

Formação de professores por área de conhecimento: interrelações entre a experiência
docente, a realidade de estudantes do campo e abordagem interdisciplina

2014

A18

SILVA, T. G. R.; BRITTO, N. S. Os processos investigativos na formação do educador do campo na área de Ciências da
2014
Q.; MAESTRELLI, S. R. P.
Natureza e Matemática

Revista Ensaio

A19

MESQUITA, N. A. S.;
SOARES, M. H. F. B.

Investigações em
Ensino de Ciências

A15

Tendências para o ensino de Química: o caso da interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos das licenciaturas em química em Goiás
Formação docente
ISSN: 2525-9571

2012
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2015 temos uma intensificação do número de publicações.
Percebemos que no período de 1996 a 2000 não houveram
artigos publicados nesse tema. No ano de 2015, temos 3 artigos publicados, sendo que a análise foi realizada até o mês
de agosto. Notamos o crescimento das publicações sobre
esse tema, já que nos anos anteriores o máximo de publicações foram de 4 artigos. Essa característica do aumento de
publicações a partir do ano de 2012 pode ter relações com a
reestruturação curricular do Ensino Médio, o qual ressuscita discussões no campo da interdisciplinaridade e gera
mudanças nos currículos dos cursos de Educação Superior.

4. ANÁLISE DOS ARTIGOS
Analisamos os artigos selecionados por meio da Análise de
Conteúdo, constituído por “[...] um conjunto de técnicas
de análise de comunicações que utiliza de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens” (BARDIN, 2011, p. 45). Nesse estudo a análise realizada foi através de documentos publicados que
comunicam para a comunidade científica “significados”
em relação à formação interdisciplinar de professores.
Essa sistematização do estudo foi desenvolvida por meio
da pré-análise, exploração do material, tratamento dos
resultados e a interpretação.
Na pré-análise sistematizamos as ideias inicias com seleção dos 19 artigos, para organizar as operações sucessivas
(BARDIN, 2011). Na exploração do material codificamos,
decompomos e categorizamos os achados da pesquisa. A
partir disso, classificamos nossas unidades de registro e
unidades de contexto, a fim de obter as categorias, realizando uma análise temática. As unidades de registro são
unidades correspondentes a um segmento dos textos que
podem expressar um tema a partir dos recortes realizados.
Já as unidades de contexto, expressas por uma temática “[...]
são ótimas para que possa compreender uma significação
exata da unidade de registro” (BARDIN, 2011, p. 137), a fim
de codificá-las.
Após a realização das unidades de contexto, obtemos
duas categorias através de um reagrupamento de elementos
comuns: Da busca interdisciplinar para a formação inicial
e A formação inicial pela perspectiva interdisciplinar. Da e
pela são preposições que ligam duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de
dependência (FERREIRA, 1988). Sendo assim, a escolha por
essas preposições, além de expressar um sentido, não se
deu de forma aleatória, visto que sua finalidade na língua
portuguesa é originar relações entre palavras. Assim como
temos no processo de ser interdisciplinar momentos de
relações, sejam elas de conteúdos, metodologias, pessoas,
entre outros, nessas preposições teremos as referidas semelhanças (da e pela).
Seus significados, além do etimológico, expressam neste
trabalho duas perspectivas dentro das pesquisas analisadas.
A preposição DA expressa a busca pela interdisciplinaridade
nos trabalhos que discutem a formação inicial em Ciências
da Natureza em currículos de cursos de licenciatura que
já apresentam a proposta interdisciplinar. No entanto,
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mesmo que de forma implícita, o termo se faz presente
na sua concepção de curso de formação para professores.
No caso da preposição PELA, temos a procura pela
formação inicial interdisciplinar na área de Ciências da
Natureza em cursos de graduação que o Projeto Pedagógico
de Curso (PPC) não deixa expresso claramente nos documentos. Apesar disso, a necessidade da formação inicial
interdisciplinar se faz presente, mesmo que através de
ações pontuais, por exemplo, práticas, projetos ou programas realizados ao longo da formação acadêmica dos
estudantes.
Nessa perspectiva assumimos no estudo o enfoque da
busca pela interdisciplinaridade no processo formativo de
professores em dois momentos, seja pelo sujeito ou entre
sujeitos (BERTI e FERNANDEZ, 2015). As referidas preposições, da e pela, irão balizar a análise das publicações
selecionadas, conforme classificação expressa na Tabela 2:
Tabela 2: Análise das informações e classificação dos
artigos selecionados a partir da identificação da palavra
interdisciplinaridade ou interdisciplinar no título, resumo
e/ou palavras-chave
DA
Código
dos artigos A2, A4, A5, A6, A7, A13, A17,
A18 e A19

PELA
A1, A2, A3, A8, A9, A10, A11,
A12, A14, A15 e A16

Os artigos classificados na busca da interdisciplinaridade, percebemos essa dependente de uma mudança na
constituição do currículo. No entanto, mesmo que exista
uma modificação curricular, se essa não ocorrer também
nos sujeitos envolvidos nesse processo, de nada adiantará,
pois o currículo em ação é resultado daqueles que o praticam. Dessa forma, ainda que o projeto curricular extrapole
as barreiras disciplinares de conhecimento impostas, são
os sujeitos que deverão transcender suas formas de ser e
do saber para a efetivação da interdisciplinaridade.
Os indicativos dos estudos analisados ressaltam que a
busca pela interdisciplinaridade caracteriza-se como um
processo em fase de sondagem, onde os sujeitos envolvidos
vão tateando os passos a serem dados de acordo com suas
experiências e seu envolvimento na formação de professores. Compreendemos que essa ocorrência está associada
a ações situadas em algumas disciplinas da licenciatura,
projetos de extensão e/ou programas de formação continuada. Movimentos que mobilizam saberes interdisciplinares em que “[...] o professor constrói no cotidiano de
trabalho e que fundamenta sua ação docente” (AZZI, 2012,
p. 49). Envolvem licenciandos, professores formadores e
professores da escola em busca de respostas para o que é
interdisciplinaridade pela sua forma de intervenção sobre
a realidade em que atuam e nessas ações constituem sua
própria teoria interdisciplinar.
Nessa busca da e pela interdisciplinaridade, temos que
refletir sobre nossas ações como sujeitos em mudança.
Sabemos que existe atualmente uma mudança curricular
nos cursos de Licenciatura Interdisciplinares e até mesmo
nos cursos de formação de professores específicos, então o
desafio colocado é de incorporar essas alterações na prática
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do professor formador, ou seja, fazendo com que esses
sujeitos se compreendam como partes dessa transformação. Assim como, temos ao contrário, sujeitos motivados
pela atitude interdisciplinar que trazem suas ações para
dentro de um curso no formato disciplinar.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o estado do conhecimento produzido neste estudo,
mencionamos alguns elementos que fazem parte da busca
pela formação inicial na perspectiva interdisciplinar. A
interdisciplinaridade pode estar presente na proposição
e indução do currículo proposto, mas necessita a organização de estratégias pedagógicas que envolvam princípios
de ação capazes de religar os conhecimentos disciplinares.
No entanto, mesmo havendo essa reconstrução nos
currículos, sabemos que os envolvidos nesse processo são
sujeitos que precisam acreditar nas propostas que estão e
estarão executando. A formação fragmentada e específica
dos professores formadores, muitas vezes, não permite que
esses consigam ir além, no agir e pensar, da prática tradicional. Isso faz com que muitos entendam que a mudança
em vez de trazer pontos positivos para a formação dos
licenciandos, pode acarretar em uma falta de entendimento
conceitual. Esses sujeitos acabam intitulando a formação
desses futuros professores de profissionais generalistas,
os quais saberão um pouco de tudo, mas sem aprofundamento teórico.
Percebemos com a leitura e análise dos trabalhos que a
formação inicial interdisciplinar é um desafio constante,
pois além de ser algo novo ainda para muitos, relaciona
as áreas do saber de forma a não fragmentá-las. Porém, o
desafio será maior ou menor dependendo do envolvimento
e disposição dos atores que fazem parte do processo. Ao
longo dos trabalhos analisados notamos que um sujeito que
se considera interdisciplinar deverá possuir as seguintes
características: organização, disponibilidade, disposição
para mudar, escuta e compromisso com o outro, abertura
ao novo e desconhecido, enfrentar desafios, romper hábitos
e acomodações. Essas são características que se tornam
fundamentais tanto para os docentes formadores envolvidos em um curso que pretende formar seus acadêmicos de
forma interdisciplinar, como para os discentes que recebem
essa formação.
Outro ponto que emerge com a análise das pesquisas
esta relacionado às percepções sobre interdisciplinaridade
que os trabalhos selecionados apresentam. Contudo, retornamos a discussão da disposição do sujeito, pois esse dará
o entendimento e a sua perspectiva de acordo com seus
saberes na ação interdisciplinar. Atualmente, entendemos
que se a forma de ação estiver dentro das compreensões
interdisciplinares, o que se torna mais importante é os
sujeitos estarem dispostos a investir nessa prática, através
de atitudes interdisciplinares.
Com as discussões e questionamentos despertados com
esse estado do conhecimento explicitamos que além de
fatores que mostram a busca da/pela interdisciplinaridade,
o número de pessoas que discutem a inserção da mesma

dentro da formação inicial de professores de Ciências da
Natureza está crescendo. Sabemos que muitas dificuldades
fazem parte desses cursos e até mesmo das práticas dos
sujeitos que querem promover uma formação diferenciada.
No entanto, com o essa pesquisa temos perspectivas que
essas discussões e as buscas continuem acontecendo a fim
de encontrarmos melhorias, significados e resultados da
formação desses futuros professores.
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RESUMO – A formação de professores desenvolvida nos cursos de licenciaturas, além do ensino dos aspectos teórico-práticos, deve atentar para que os estudantes apreendam conhecimento acerca de planejamento,
dos aspectos metodológicos e dos processos de avaliação, elementos que constituem o trabalho docente.
O objeto de pesquisa pautou-se na proposta formativa em avaliação dos cursos de Pedagogia de uma IES
pública cearense. O objetivo foi cartografar a formação avaliativa nos cursos de Pedagogia. Esta pesquisa de
caráter documental e bibliográfico possuiu como fundamentação teórica – metodológica básica os escritos
de Minayo (2011), Rolnik (2014), Sordi e Ludke (2009), Viana (2012), dentre outros. Os documentos utilizados
foram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e os
Projetos Pedagógicos. As indicações metodológicas partiram da abordagem qualitativa, aliadas a cartografia
e as dimensões documentais mediante a análise dos Projetos Pedagógicos de sete cursos, especificamente
da proposta de formação na área de avaliação destinada aos futuros pedagogos. O processo avaliativo é parte
fundamental no processo ensino-aprendizagem, deste modo constatamos que nos mapeamento realizado
nos documentos pesquisados se fez presente a formação no campo da avaliação nos cursos de Pedagogia
concentradas nas disciplinas de Didática e Avaliação.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação do ensino-aprendizagem; cartografia; formação docente; pedagogia.
ABSTRACT – The training of teachers developed in undergraduate courses, in addition to the teaching of theoretical-practical aspects, should pay attention to students seize knowledge of planning, methodological aspects and evaluation processes,
elements that make up the work. The research object was in the formative evaluation of the proposed courses of pedagogy of
a public IES cearense. The objective was to chart the evaluative training courses in pedagogy. This survey of documentary
and bibliographical character possessed as theoretical grounds – basic methodological writings, Minayo (2011), Rolnik
(2014), Sordi and Ludke (2009), Viana (2012), among others. The documents used were the guidelines and Bases for national
education (LDB), National curriculum guidelines (DCN) and Educational projects. The methodological indications left
of qualitative approach, allied to cartography and the documentary dimensions by examining the Educational Projects of
seven courses, specifically the proposed evaluation training for future teachers. The evaluation process is a fundamental
part in the teaching-learning process, thus we see that in the mapping carried out in the documents surveyed was present
in the field of formation evaluation in concentrated Pedagogy courses in the disciplines of didactics and evaluation.
KEYWORDS: teaching-learning assessment; cartography; teacher education; pedagogy.

1. INTRODUÇÃO
As informações que a avaliação do ensino e aprendizagem produzem se destinam aos professores e discentes.
Ao professor, o processo avaliativo é reconhecido por sua
utilidade, na perspectiva em que permite a reflexão sobre a
prática, analisando a coerência entre os objetivos definidos
no inicio da disciplina, bem como dos procedimentos de
ensino utilizados e os resultados obtidos, servindo para
orientar a tomada de decisões pertinentes que assessoram

na continuidade do ensino e são favoráveis a aprendizagem
dos estudantes. É por meio dos resultados da avaliação que
o estudante tem conhecimento de como está sua aprendizagem, do que deixou de aprender e, principalmente, das
consequências que tais fatos acarretam em sua formação.
Nosso estudo buscou cartografar a formação avaliativa
nos cursos de Pedagogia de uma IES pública no Estado do
Ceará, uma vez que a exigência do conhecimento avaliativo
é destinada ao licenciando em Pedagogia e revelada, nas
DCN, especificamente no artigo 2º, informando que, por
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meio de estudos teórico-práticos, investigação e reflexão
crítica, esta formação deve propiciar aos discentes o conhecimento do planejamento, execução e avaliação de atividades educativas (BRASIL, DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS, 2006). Consoante às indicações documentais,
a avaliação do ensino-aprendizagem se mostra como atividade que deve ser conhecida pelos docentes e estudantes
nos cursos de licenciatura, em nosso estudo na Pedagogia,
ou seja, os docentes necessitam apreender os aspectos concernentes à avaliação e seus âmbitos. Com esta premissa,
temos por objetivos específicos: Compreender a relevância
da avaliação do ensino-aprendizagem no Ensino Superior;
Analisar as dimensões legais acerca do processo avaliativos nas DCN e nos PPC/PPP dos Cursos de Pedagogia;
Caracterizar as especificidades avaliativas na formação
do pedagogo.
Pelo fato de buscarmos representar uma realidade
formativa tecida pela dimensão documental, que por sua
vez, se entrelaçam em conjunturas institucionais e sociais,
escolhemos a abordagem de pesquisa qualitativa em virtude
de complexidade do fenômeno que será estudado e por
intentarmos compreender a proposta dos percursos de
formação avaliativa nos cursos de Pedagogia. Para Minayo,
a pesquisa qualitativa “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”
(2011, p. 21), buscando explicar o porquê dos fenômenos
pesquisados, na especificidade, o processo avaliativo e a
formação disseminada nos cursos de Pedagogia. Optamos
pela indicação metodológica da cartografia.
A cartografia é, pois, para os cartógrafos, um desenho que
acompanha e se faz ao mesmo tempo em que os movimentos
de transformação da paisagem acontecem (ROLNIK, 2014).
A cartografia representa o ofício do cartógrafo, que produz
o desenho minucioso que ajuda na localização dos espaços.
A elaboração do mapa da formação avaliativa dos discentes
nos cursos de Pedagogia será constituída com suporte na
abordagem qualitativa, com os resultados da investigação
documental realizada nas DCN e nos Projetos Pedagógicos
dos Cursos (PPC) e Projetos Político Pedagógicos (PPP) de
Pedagogia. Cartografar uma trajetória constitui um tipo de
conhecimento vai além de desenhar uma realidade estática.
A cartografia consiste na descrição dos procedimentos, no
delinear das escolhas, na compreensão, por meio do conhecimento dos processos e das trajetórias formativas, profissionais, como, se fez a proposta de avaliação que se destina
aos licenciandos em Pedagogia.
A elaboração dos percursos que desvelaram a formação avaliativas ocorreram, com o escopo de possibilitar
a orientação e reorientação dos processos de formação
docente nos cursos de Pedagogia concernentes à dimensão
da avaliação do ensino-aprendizagem. A cartografia na
concepção descrita por Rolnik (2014, p. 62), [...] “diferentemente do mapa, é a inteligibilidade da paisagem em seus
acidentes, suas mutações: ela acompanha os movimentos
invisíveis e imprevisíveis da terra aqui, movimentos do
desejo -, que vão transfigurando, imperceptivelmente, na
paisagem vigente”. O cartógrafo deve evitar o reconhecimento automático, uma vez que objetiva cartografar um
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território que, em princípio, não se habitava. Não se trata
de se deslocar numa cidade conhecida, mas de produzir
conhecimento ao longo de um percurso investigativo, o que
envolve a atenção e a criação do território de observação.
Partimos para o campo investigativo com algumas preocupações e duas pistas a formação e práticas avaliativas.
Denominamos de campo da investigação a busca pelos
documentos, especificamente os PPC, a recolha e análise,
uma vez que pesquisamos nos livros, artigos e nos registros institucionais de sete cursos de Pedagogia de uma IES
pública, destacamos que os cursos compõem a mesma instituição, mas são localizados em cidades diferentes, ou seja,
foram sete PPC/PPP com suas devidas especificações. Na
acepção organizada por Fonseca, Nascimento e Maraschin
(2012), “cartografar é caminhar em involução, nem de onde,
nem para onde, mas habitar as múltiplas temporalidades
em um único instante. E perguntar, que é que insiste aqui?
Que é que pede passagem da língua? Que é que ganha verbo
no que acontece?” (p. 46). Para cartografar se faz necessário
desejar o acontecimento, o lançar dos dados, estar atento
à afirmação do acaso, aquilo que faz problema no mesmo.
Suportar um problema e uma vizinhança com as soluções.
O acontecimento desejado consistiu no mapeamento da
formação e das práticas de avaliação mediante as acepções
descritas nos aparatos bibliográficos e legais.
Com o intuito de proporcionarmos o entendimento
acerca da investigação nosso escrito foi estruturado em
três momentos subdivididos na revisão de literatura e
contendo os resultados, primeiramente, enfocamos as
dimensões avaliativas no ensino superior, em seguida os
aspectos documentais e a avaliação do ensino aprendizagem na formação do pedagogo e, por fim as especificidades
avaliativas descritas nos PPC/PPP nos Cursos de Pedagogia
da IES pesquisada.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. As dimensões avaliativas no ensino superior e
seus significados
Ensino, aprendizagem e avaliação constituem ações distintas, mas pertencentes a mesma atividade pedagógica,
motivo por que o docente precisa evitar que avaliação seja
realizada esporadicamente, pelo contrário, deve ser compreendida como atividade rotineira e intrínseca à ação
educativa que se destina a professores e estudantes. Neste
sentido, uma reflexão inicial para o entendimento da conjunção dos três aspectos constituintes da ação pedagógica
- ensino, aprendizagem e avaliação - nos levam a considerá-los como inseparáveis. O ensino é considerado a organização de situações capazes de contribuir para a produção
do conhecimento pelo estudante; a aprendizagem como
um processo de construção pelo discente, de significados
próprios, mediante sínteses sobre o que vivencia e o que
busca conhecer; e avaliação, representa componente do
diagnóstico e da reorientação do ensino e da aprendizagem pela compreensão da prática docente e da trajetória
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formativa do educando servindo para orientar o docente
na mediação do processo formativo.
Pelo fato da avaliação servir para reorientação do ensino
e aprendizagem, destacamos que o conhecimento avaliativo é condição sine qua non para o trabalho docente e
consiste na compreensão dos conceitos e concepções de
avaliação na perspectiva de fomento das escolhas dos modelos, funções, técnicas, instrumentos e critérios que podem
ser utilizados no processo de ensino para obter melhores
informações acerca dos conteúdos ensinados aos estudantes, objetivando o entendimento a respeito das dificuldades
de aprendizagem, assim como na tomada de decisões e na
proposição de melhorias na formação, sejam na Educação
Básica ou Superior.
Nessa direção estamos cientes que no Brasil existem
diversas pesquisas com escopo na área de avaliação do
ensino e aprendizagem desse modo optamos por mapear
os conceitos constituídos por alguns estudiosos da avaliação, pelo fato de acreditamos que se faz necessária a
compreensão da relevância avaliativa pelos envolvidos no
processo formativo, principalmente aos docentes e discentes, sendo necessário apreender a dimensão conceitual
tocante a avaliação do ensino e aprendizagem.
Nos estudos de Berbel (2001), com destaque aos escritos
de Romão (1998), a conceituação de avaliação da aprendizagem foi esclarecida como,
[...] um tipo de investigação e é, também, um processo de
conscientização sobre a cultura primeira do educando, com
suas potencialidades, seus limites, seus traços e seus ritmos
específicos. Ao mesmo tempo, ela propicia ao educador a
revisão de sues procedimentos e até mesmo o questionamento da sua própria maneira de analisar a ciência e encarar
o mundo. Ocorre, neste caso, um procedimento de mútua
educação (p. 20).

Desta feita o ato avaliativo destina-se a educadores e
aprendentes, pelo fato de permitir a coleta de informações
e a compreensão dos aspectos referentes às aprendizagens
dos estudantes, revelando avanços e desafios, bem como
propiciando ao professor possibilidade de análise do trabalho formativo.
O conceito de avaliação do ensino-aprendizagem, informado por Luckesi como “ação formulada a partir das determinações da conduta de atribuir um valor ou qualidade a
alguma coisa, ato ou curso de ação, que, por si, implica um
posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto,
ato ou curso de ação avaliado [...]” (2008, p. 92-93), aborda
o ato de avaliar, que implica coleta, análise e síntese dos
dados e tomadas de decisões, aspectos que constituem
o objeto da avaliação, acrescido de uma contribuição de
valor ou qualidade.
A perspectiva conceitual avaliativa organizada por
Zabala, refere que é para o docente “[...] o conhecimento de
como cada aluno aprende ao longo do processo de ensino/
aprendizagem, para se adaptar à novas necessidades que
se colocam [...]” (1998, p. 200). Cabe, então ao professor
conhecer a aprendizagem tendo ciência das dificuldades
para que possa redimensionar o ensino de acordo com as

exigências formativas destinadas ao estudantes, propondo
estratégias provocadoras de conhecimento.
Nos escritos de Sordi e Ludke, avaliação da aprendizagem é “[...] uma categoria constitutiva do trabalho pedagógico com alta força indutora nas formas de agir dos atores
escolares merece atenção especial visando entender/desvelar seu modus operandi, dentro e fora da sala de aula, dentro
e fora das instituições formativas”. (2009, p. 314). Como
dimensão constituinte do trabalho pedagógico, cabe ao
docente compreender os padrões estabelecidos e refletir
para agir ante as informações encontradas, ou seja, que
decisões serão tomadas para induzir a aprendizagem dos
estudantes e atender as demandas institucionais e sociais
inseridas nos discentes e docentes.
Fernandes destacou que a “[...] a avaliação não pode
resumir-se à testagem de conhecimentos memorizados
pelos estudantes com vista à sua certificação. Isto porque os
testes só permitem medir aprendizagens de conhecimentos”. (2002, p. 46). A avaliação deixa de ser um instrumento
de controle ficando a serviço do docente para diagnosticar
e qualificar a aprendizagem, o que exige o entendimento de
que ensinar, aprender e avaliar são momentos interligados
em constante dinamismo.
Ao professor cabe utilizar avaliação como recurso a serviço do ensino e aprendizagem, utilizando o momento da
aula, pois qualquer atividade habitual de aprendizagem
pode e deve ser avaliada; Por exemplo, um estudo de texto,
uma aula de campo, uma pesquisa proposta, desde que
essas atividades sejam sustentadas por objetivos e critérios definidos previamente e informados aos discentes.
A avaliação é, pois, imprescindível para a aprendizagem,
porque aponta para revisão de programas, redimensionamento de conteúdos e práticas, propõe questionamentos,
demonstrando incompletudes e indicando caminhos. Deve
permanecer ao longo do processo, privando de reduzir-se
a um momento final de aplicação dos instrumentos.
O processo avaliativo deve promover aprendizagem,
identificando o desenvolvimento da autonomia do aprendente. Nesse sentido, a avaliação se faz um elemento do
processo de formação, um ato de colaboração, visando à
identificação de dificuldades a serem superadas e dos avanços alcançados no processo de ensino-aprendizagem, tanto
do discente como do docente, em que a lógica da avaliação
[...] é a da inclusão, do diálogo por meio da participação como
responsabilidade tanto do professor como do aluno. Quanto
à forma de avaliar, torna-se mais importante a prática de
avalição comprometida com a aprendizagem do aluno. Nessa
perspectiva, é fundamental que o professor utilize diferentes
instrumentos de coleta de dados de avaliação para observar
e registrar o desempenho do aluno, bem como analisar suas
possibilidades para planejar as suas intervenções visando à
aprendizagem desse aluno. (VIANA, 2012, p. 66).

Asseveramos que a avaliação precisa existir com intenção de conhecer as aprendizagens dos discentes e o que
falta aprender, para que o docente providencie os meios
de aprendizagem e desenvolva um trabalho que contribua
nos estudos. A avaliação precisa ser percebida como aliada
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do professor, evitando-se avaliar para atribuição de nota,
conceito ou menção baseada na concepção de controle,
medida e verificação.
Avalia-se, por conseguinte, para promover e auxiliar
na aprendizagem dos estudantes. Sendo assim, destacamos que existe um conhecimento especifico na área de
avaliação, de sorte que é, necessário o docente possuí-lo
para auxiliar na tomada de decisão no decorrer do trabalho
formativo realizado nos cursos de licenciatura, especificamente nos de Pedagogia. O conhecimento avaliativo pode
ser constituído pela compreensão de conceitos, concepções,
modelos, tipos, instrumentos, técnicas de avaliação desenvolvidas no decorrer da formação, das práticas e saberes
no exercício profissional do professor.

2.2. Aspectos documentais e avaliação do ensino
aprendizagem na formação do pedagogo
Referenciando a formação, vale salientar que o modelo
formativo dos professores no Brasil passou por modificações durante o século XX, sobretudo com a implantação
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB nº 9394/96
e as regulamentações posteriores, como, por exemplo, a
promulgação de regulamentos, normatizações, diretrizes,
no que se destina a formação docente evidenciamos as
DCN. Inicialmente gostaríamos de salientar as dimensões
formativas para o magistério declaradas na LDB:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em cursos de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação mínima para o exercício
do magistério na Educação Infantil e nas quatro séries do
Ensino Fundamental a oferecida em nível médio na modalidade normal. (BRASIL, LDB Art. 62, 1996).

O artigo evidenciado anterior demonstra que a formação
inicial acadêmica para a docência praticada atualmente nas
universidades e/ou institutos superior é a formação mínima
para o exercício da docência. Nesta acepção, os cursos de
licenciatura respondem pela formação dos professores,
seja no aspecto legal, bem como por possuírem o arcabouço
teórico, prático e técnico especializado. Dessa forma, é o
locus privilegiado de mobilização e sistematização do conhecimento profissional docente. Sendo assim, os docentes
aprendem e são reconhecidos por seus pares por possuírem
conhecimentos específicos em determinada área.
No que concerne à formação avaliativa dos professores
destacamos a concepção avaliativa descrita na DCN, ao
evidenciar que a avaliação é parte integrante do processo
de formação, uma vez que possibilita diagnosticar lacunas
a serem superadas, aferir os resultados alcançados, considerando as competências a serem constituídas e identificar mudanças de percurso eventualmente necessárias,
ou seja, avaliação serve para que o docente identifique as
dificuldades de aprendizagem dos discentes, auxilie na
tomada de decisões e proponha estratégias que minimizem,
sanem os problemas de aprendizagem detectados no decorrer do processo formativo. Com origem nas dimensões
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documentais que destacam avaliação como constituinte
do processo de formação nos cursos de licenciatura, somos
instigados a cartografar a formação avaliativa dos licenciandos em Pedagogia a partir das pistas descritas nos
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) ou Projetos Políticos
Pedagógicos (PPP).
Compreendemos que a avaliação da aprendizagem é
uma categoria constitutiva do trabalho pedagógico com
força indutora nas formas de agir dos agentes escolares,
merecendo atenção especial dos sujeitos envolvidos na
formação, visando a entender/desvelar seu modus operandi,
dentro e fora da sala de aula, dentro e fora das instituições
formativa (SORDI E LUDKE, 2009).
A formação docente precisa garantir o desenvolvimento
de competências profissionais. Neste sentido, a avaliação
na formação de professores
[...] destina-se à análise da aprendizagem dos futuros professores, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações
de sua formação e tem, também, a finalidade de certificar
sua formação profissional. Não se presta a punir os que não
alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada estudante
a identificar melhor as suas necessidades de formação e
empreender o esforço necessário para realizar sua parcela
de investimento no próprio desenvolvimento profissional.
(BRASIL, Parecer nº 09 de 2001, p. 34).

Desta feita, a ideia de avaliação descrita no aparato legal
exprime características de mediação, diálogo e integração entre professores e estudantes desvinculando-se das
dimensões punitivas destinadas às práticas avaliativas da
Educação tradicional, que pautavam na quantificação das
aprendizagens, uma vez que, se enfatiza o conhecimento
dos critérios utilizados pelos docentes para avaliar os licenciandos, juntamente com a análise dos resultados e dos
instrumentos de avaliação e autoavaliação como imprescindíveis, para favorecem a consciência do professor em
formação sobre o seu processo de aprendizagem. Deste
modo, é possível conhecer e refletir sobre a forma de pensar, utilizada para aprender, desenvolvendo capacidade de
autoregulação da aprendizagem, descobrindo e planejando
estratégias para diferentes situações.
O escopo da avaliação vai além da aquisição de informações, pelo fato de valorizar a capacidade de acionar e
buscar conhecimentos que cumpram os objetivos formativos. Portanto, os instrumentos de avaliação cumprirão
com sua finalidade, se puderem diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos. Este aspecto
ressalta que o docente universitário necessita utilizar mais
de um tipo e instrumento para coletar informações acerca
da aprendizagem dos licenciandos.
A avaliação tem por fim orientar o trabalho formativo
dos professores formadores, para geração de autonomia
dos futuros professores em relação ao seu processo de
aprendizagem e a qualificação de profissionais com as
condições de iniciar a carreira. Neste sentido, nas DCN,
encontramos indicações de que os instrumentos de avaliação da aprendizagem devem ser diversificados. Para
isso, é necessário transformar formas convencionais de
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utilização de instrumentos, bem como criar instrumentais
diversificados que possibilitem avaliar o conhecimento.
No âmbito da formação de professores nos cursos de
licenciatura, a avaliação deve ser realizada mediante critérios explícitos e compartilhados com os licenciandos, publicados em sala de aula antes da realização das atividades
formativas uma vez que o objeto avaliativo representa uma
referência importante para quem avalia e quem é avaliado,
tanto para a orientação dos estudos como para a identificação dos aspectos considerados mais relevantes para a
formação em cada momento do curso. Isso permite que
cada futuro professor invista no seu processo de aprendizagem, perfazendo um percurso pessoal de formação.
Nesta perspectiva, é necessário, também, prever instrumentos de autoavaliação, que favoreçam o estabelecimento
de metas e exercício da autonomia em relação à própria
formação: dimensões que apresentam a avaliação formativa conforme destacou Villas Boas, “[...] engloba todas as
dimensões da aprendizagem do aluno: cognitiva, afetiva e
psicomotora. A avaliação será facilitada se todas elas forem
desdobradas em objetivos, competências e habilidades ou
evidências de aprendizagem [...]” (2010, p. 187).
Na localização dos aspectos avaliativos nas DCN,
encontramos indicações de que a aprendizagem deve ser
orientada pelo princípio metodológico geral que pode ser
traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução
de situações-problemas como uma das estratégias didáticas privilegiadas. Com a proposição para que os docentes
utilizem estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, como origem nos seus resultados, formular
propostas de intervenção pedagógica, considerando o
desenvolvimento de variadas capacidades dos estudantes.

2.3. Especificidades avaliativas: a cartografia
documental nos PPC/PPP dos cursos de pedagogia
Antes de começarmos apresentar os achados da cartografia
documental que revelou a formação avaliativa dos pedagogos nos curso de uma IES pública cearense, informamos
que por questões éticas e preservação das dimensões institucionais evidenciamos que deixaremos de especificar
os lócus. Os Projetos Pedagógicos foram escolhidos como
fonte documental constituintes dessa investigação por
acreditarmos que o projeto vai além da produção de um
documento institucional, por auxiliar na consolidação de
um processo de ação-reflexão-ação exigindo o trabalho
participativo e a vontade política do coletivo da instituição.
A cartografia nos documentos iniciou-se recorrendo ao
site da IES objetivando encontrar os documentos dos cursos, salientamos que em cinco projetos pedagógicos encontramos a expressão político, ou seja, continham a denominação de Projeto Político Pedagógico (PPP). Sem êxito no
site da instituição realizamos a busca na Pró-Reitoria de
Graduação, mediante a pesquisa exploratória na Célula
de Assessoramento Pedagógico (CAP), para obtermos as
versões digitais ou impressas dos projetos pedagógicos.
Conseguimos as sete cópias dos PPC ou PPP em versões
digitais. Com os documentos em mãos realizamos a leitura

dos projetos pedagógicos dos cursos de Pedagogia com o
escopo em identificarmos os objetivos formativos dos cursos, conhecermos as matrizes curriculares, os ementários e
as dimensões da formação avaliativa dos pedagogos.
Desta feita partimos para a escolha das pistas, ou seja,
os enfoques que auxiliaram no mapeamento da formação
avaliativa. As três pistas eleitas foram: avaliação do ensino
aprendizagem, Didática e Avaliação, os dois últimos retratados com letra maiúscula referenciando os componentes
curriculares do curso. Nosso incentivo em elencarmos as
três pistas como principio norteador, primeiramente, teve
por base o objeto da investigação e suas especificidade descrita no PPC/PPP dos cursos, e as disciplinas porque teriam
a possibilidade de abordar a temática investigada, a disciplina de Didática dissemina as dimensões pertencentes ao
trabalho docente sendo a avaliação um desses componentes
didático-pedagógicos e a disciplina de Avaliação por tratar
especificamente do escopo investigativo.
As buscas nos sete documentos utilizados na composição do escrito foram realizadas a partir das três pistas
elencadas e citadas anteriormente, que geraram os seguintes resultados, referenciando as disciplinas escolhidas de
Didática e Avaliação localizando 11 ementários dos componentes curriculares que abordaram a temática avaliação
da aprendizagem na formação no curso de Pedagogia. No
tocante avaliação em cinco projetos localizamos as especificações sobre avaliação do ensino-aprendizagem, nas quais
apresentavam a nomenclatura de plano de avaliação, mas
tratavam dos aspectos de verificação da aprendizagem,
informando acerca das notas, medias e dos procedimentos
que o professor das disciplinas deveriam utilizar para a
recuperação de notas.
No primeiro PPC analisado as duas disciplinas que versaram acerca da avaliação são obrigatórias e pertencem ao
eixo de formação pedagógica, Didática Geral I é ofertada
para os licenciandos no quarto semestre do curso com
68h/aulas correspondendo a quatro créditos. A disciplina
Avaliação é nomeada Avaliação da Aprendizagem, ofertada
aos estudantes no oitavo semestre, com 68h/aulas, correspondentes a quatro créditos.
Na análise da matriz curricular e ementário descrito
em outro PPP, selecionamos a disciplina Didática Geral,
por abordar a temática da avaliação da aprendizagem. A
particularidade documental consiste na oferta da disciplina
retrocitada no quarto semestre, com carga horária de 102
h/aulas, sendo seis créditos.
Com similitude em relação ao outro projeto a formação
avaliativa dos estudantes é realizada na disciplina Didática
Geral, ofertada no quinto semestre do curso, com 68h/aulas,
correspondendo a quatro créditos. Assim como no curso de
Pedagogia da unidade mencionado no parágrafo anterior,
no PPP do Curso não consta outra disciplina que atente
para as dimensões da avaliação da aprendizagem.
Em outro PPP a disciplina Didática é ofertada no terceiro semestre, com carga de 68h/aulas, correpondendo
a quatro créditos e enfocando a temática na formação
do pedagogo. Além da referida disciplina, encontramos
outro componente curricular que no ementário enfoca
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as dimensõs do conhecimento avaliativo na disciplina a
Didática e a Avaliação na Educação Infantil e nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, disciplina obrigatória
do quinto semestre, com carga horária de 17 h/aulas que
equivale a um credito.
No ementário de outro PPC do Curso de Pedagogia,
localizamos duas disciplinas que se referem à avaliação da
aprendizagem, Didática Geral ofertada no quarto semestre
do curso, com 68h/aulas, correspondendo a quatro créditos.
O outro componente curricular é a disciplina Avaliação
Educacional, com quatro créditos e carga horária de 68h/
aulas ofertadas no sétimo semestre.
A disciplina localizada no PPP de outra unidade da
IES pesquisada e que contemplou nossa investigação foi
Didática Geral, com carga de 102 h/aulas e seis créditos,
ofertada no quarto semestre.
Pela busca realizada em outro projeto selecionamos as
disciplinas Didática pelo fato de ser um campo de estudos
que fundamenta o processo ensino-aprendizagem, cujo
avaliação é componente do processo didático, e a disciplina
Avaliação Educacional, porque na ementa constam aspectos
que se destinam à avaliação da aprendizagem. A disciplina
Didática ofertada no terceiro semestre corresponde a quatro créditos do curso, com carga de 68 h/aulas. No quarto
semestre, é ofertada a disciplina Avaliação Educacional,
com carga de 68 horas, que correspondem a quatro créditos.
No percurso cartográfico constatamos que cada documento apresentou sua particularidade em relação a oferta
da formação avaliativa destinada ao ensino-aprendizagem, partindo deste as nomenclaturas das disciplinas
que são diferenciadas pelo fato de ora constar Didática,
Didática Geral e Didática Geral I, as especificidades de
denominação também descritas na Avaliação gerou a descoberta de termos diferentes Avaliação da Aprendizagem,
Avaliação na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental e Avaliação Educacional, outro fato
foi a inserção diferenciada das disciplinas nos eixos de
formação curricular, da oferta, uma vez que as disciplinas
são subdivididas em obrigatórias e optativas, do período de
oferta, da carga horária e quantitativo de créditos.

3. CONCLUSÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DO
ESTUDO
Com esta investigação, ao cartografarmos os documentos
e tentarmos desvelar a formação avaliativa nos cursos de
Pedagogia em uma IES pública, buscamos contribuir para
a reflexão docente na perspectiva de formação dos professores nos cursos de licenciatura, em especial, na Pedagogia,
uma vez que avaliação do ensino-aprendizagem ficou concentrada em dois componentes curriculares, Didática e
Avaliação e que os planos de avaliação na formação dos
pedagogos destinaram a verificação da aprendizagem.
Nos aspectos basilares os projetos pedagógicos atentaram para as indicações legais, bem como procuram atender as especificidades regionais. Com o foco nas particularidades formativas nos PPC/PPP na área de avaliação
encontramos diferenças que partiram da nomenclatura
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das disciplinas, perpassando diferentes ementários, oferta
e carga horária.
Nosso estudo cartográfico convida a refletir acerca
da avaliação e da formação dos futuros profissionais, de
modo especifico na área da Pedagogia, sendo extensivo
aos que trabalham e estudam nos cursos de licenciatura.
No mapeamento realizado constatamos que a formação
avaliativa dos pedagogos referente a avaliação do ensino e
aprendizagem concentra-se nas oito disciplinas de Didática
e três de Avaliação. Revelamos que nas ementas de alguns
PPC constam outras disciplinas que se destinam a estudar
outras áreas do campo avaliativo e deixaram de referenciar
a ensino-aprendizagem.
O mapeamento documental é o ponto de partida da
investigação, temos a ciência que ainda trilharemos outros
caminhos, bem como instigaremos a outros pesquisadores
a cartografar a formação avaliativa em outros cursos de
formação docente. Acreditamos que nossa pesquisa auxilia
na reflexão dos sujeitos envolvidos nos processos formativos, principalmente dos que atuam no Ensino Superior,
especialmente nas licenciaturas, para que possam atentar
para formação dos discentes, remodelando suas práticas
e saberes e redimensionando os cursos de licenciatura
do nosso País, auxiliando na fundamentação de políticas
educacionais destinadas ao magistério, atentando para os
aspectos didático-pedagógicos que subsidiarão o planejamento da formação inicial e continua
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RESUMO – O contexto de reorganização do sistema educacional brasileiro, a partir das Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para os cursos de graduação e das DCN para a Formação de Professores da Educação Básica,
constitui o ponto de partida para o delineamento dessa escrita que tem como objeto de estudo a proposta
formativa do curso de História de uma IES pública cearense. Tendo em mente que essas diretrizes discutiram
e reformularam a concepção de formação de professores da educação básica no país; bem como, instigaram a
promoção de mudanças na organização curricular desses cursos e, considerando, ainda, que tais mudanças
inspiraram e delinearam novos projetos de formação de professores, o objetivo geral desse estudo visou analisar
a proposta formativa prevista no Projeto Pedagógico de Curso do curso de História da Universidade Estadual
do Ceará (UECE), ofertado em um dos campi avançados, selecionado como lócus investigativo. É oportuno
destacar que esta pesquisa é de caráter documental e bibliográfico. Desta feita, considerando as modificações
que vem ocorrendo nas últimas versões do Projeto Pedagógico do curso de História com vistas à adaptação
às mudanças que interferem na estrutura e funcionamento geral do curso, concordamos que este, mesmo
aproximando-se do previsto nas orientações descritas nas DCN, poderia aprofundar as discussões acerca de
pontos importantes como o papel da pesquisa na atividade do ensino de História; a organização curricular
em seu diálogo com a realidade local, dentre outros.
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; diretrizes curriculares nacionais; professor de história.
ABSTRACT – The context of the reorganization of the Brazilian educational system, from the National curriculum guidelines (DCN) for the undergraduate and the DCN for the training of teachers of basic education, constitutes the starting
point for the design of this writing has as object of study the formative proposal of the course of history of public Institutions
of Higher Education. Bearing in mind that these guidelines discussed and reformulated the concept of training of teachers
of basic education in the country; as well as, encouraged the promotion of changes in the Organization of these courses and
curriculum, whereas such changes inspired and outlined new teacher training projects, the overall objective of this study
was to analyze the training proposal referred to in the pedagogic project of course of course of history of the Universidade
Estadual do Ceará (UECE), offered in one of the advanced campi, selected as investigative locus. It is appropriate to point
out that this research is of documentary and bibliographical character. This time, considering the changes that has taken
place in the latest versions of the pedagogic project of the course of History with a view to adapting to changes that interfere
with the structure and overall functioning of the course, we agree that this even approaching the required by the guidelines
described in the DCN, could deepen the discussions about important points such as the role of research in history teaching
activity; the curriculum organization in its dialogue with the local reality, among others.
KEYWORDS: teacher education; national curriculum guidelines; professor of history.

1. INTRODUÇÃO
Considerando que os primeiros cursos superiores de
História no Brasil foram institucionalizados no decorrer da década de 1930, especificamente com a criação das
Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, contribuindo
posteriormente, para o surgimento dos primeiros cursos de
formação de professores, o objeto deste trabalho aporta-se

na proposta formativa prevista no Projeto Pedagógico do
curso de História de uma IES pública cearense.
A partir de uma pesquisa em andamento, nesse escrito,
objetivamos analisar a proposta formativa prevista no
Projeto Pedagógico do curso de História da Universidade
Estadual do Ceará (UECE), ofertado em um de seus campi,
selecionado como lócus da investigação. De modo específico, escolhemos descrever os aspectos legais da formação
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de professores de História previstos nas DCN para os cursos de História, DCN para a Formação de Professores da
Educação Básica e DCN 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 e, caracterizar a proposta
formativa prevista no PPC do curso de História da instituição investigada.
A metodologia de pesquisa recorreu à abordagem qualitativa, na qual, segundo Godoy (1995, p. 58) “[...] não procura
enumerar e/ ou medir os eventos estudados, nem emprega
instrumental estatístico na análise dos dados [...] objetiva a
compreensão, e não a explicação dos fenômenos [...]”. Como
fontes, analisamos e descrevemos os aspectos referentes à
formação do professor de História descritos na legislação
brasileira e no Projeto Pedagógico do curso supracitado.
Apresentaremos este texto discutindo, primeiramente,
os aspectos legais concernentes à formação de professores
de História; em seguida, analisamos e caracterizamos a proposta de formação docente prevista no Projeto Pedagógico
do curso de História da IES investigada, estabelecendo as
aproximações e/ou distanciamentos entre o previsto nos
aspectos legais e o descrito na proposta formativa do curso
formação docente em História.

2. ASPECTOS LEGAIS DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DE HISTÓRIA
A formação docente em História foi, a princípio, estruturada no interior de um único curso, o curso de Geografia e
História ofertado pelas Faculdades de Filosofia, Ciências e
Letras institucionalizadas no Brasil, no decorrer da década
de 1930. Consoante Pimenta e Anastaciou (2002), esses cursos de licenciatura foram instituídos com o objetivo de oferecer aos bacharéis os conhecimentos pedagógicos necessários às atividades relacionadas ao exercício de ensino,
originando-se daí o modelo conhecido como “esquema 3+1”,
na qual, os diversos professores eram formados através de
um currículo que contemplava disciplinas específicas com
duração prevista de três anos às quais se justapunham as
disciplinas de natureza pedagógica com duração prevista
de um ano (SAVIANI, 2009).
A lógica desse modelo era conferir uma maior importância à formação específica, em detrimento da formação
pedagógica, uma vez que, nos primeiros três anos, os futuros professores entravam em contato com o conteúdo a
ser ensinado na parte de formação específica e no último
ano de formação eram expostos “os conhecimentos pedagógicos necessários às atividades de ensinar” (PIMENTA;
ANASTACIOU, 2002, p. 41-42). Sob essa diretriz, o título de
licenciado era concedido àquele que concluísse o estudo de
conteúdos específicos e de Didática. Para Fonseca (2003)
esse modelo caracterizou uma formação fragmentada:
Durante três anos os alunos cursavam as disciplinas encarregadas de transmitir os conhecimentos de história, em
seguida cursavam as disciplinas obrigatórias da área pedagógica e aplicavam os conhecimentos na prática de ensino,
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também obrigatória (2003, p. 62).

Na compreensão da autora, essa formação pautada pela
separação entre teoria e prática, conhecimento pedagógico
e conhecimento disciplinar, acarretou, na prática profissional, profunda separação entre a universidade e a realidade
da escola. A referida autora enfatiza ainda, que circulava
entre os estudantes de história a ideia preconcebida de que
para ser professor de história era suficiente dominar os
conteúdos específicos dessa disciplina. Por isso, na perspectiva dos estudantes, as disciplinas pedagógicas eram
tidas como desnecessárias, ou simplesmente, concebidas
como acessórios para obtenção de créditos exigidos nos
cursos de graduação.
A partir da Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, as exigências referentes à formação docente para lecionar na
educação básica sofreram alterações. Desse modo, ao apresentar as medidas tomadas no âmbito federal com o intuito
de reorientar o sistema educacional no Brasil, a LDB nº
9.394/96 pontua as modificações referentes à formação
docente em universidades e institutos superiores de educação; bem como, expressa a política educacional atual, dando
direcionamento à formação docente no País. Contudo,
nesse texto, limitaremos nossa atenção aos instrumentos
advindos dessa lei no tocante às diretrizes para os cursos
de graduação, especialmente, os cursos de História; assim
como, os aspectos concernentes à formação de professores,
especificamente, professores de história.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de
graduação foram aprovadas no ano de 2001 com a finalidade de substituir o currículo mínimo dos cursos de
Graduação em História, (elaborados no contexto da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024/61,
e que fornecia os parâmetros básicos a sua organização
curricular). Nesse documento, foram relacionados o perfil
dos formandos, competências e habilidades a ser adquirida
durante período de formação acadêmica, a especificidade
dos conteúdos curriculares básicos e complementares, a
organização dos cursos de graduação para a formação de
bacharéis e licenciados, a estruturação dos cursos na organização dos programas, disciplinas, áreas, setores ou outras
modalidades, de acordo com seus objetivos específicos,
orientações para a elaboração de projetos pedagógicos.
Na concepção de Ciavatta e Ramos (2012, p. 19):
As DCN constituíram peças textuais que apresentam a concepção orientadora do currículo nos respectivos níveis e
modalidades de ensino, reunidas em um parecer denso e
circunstanciado jurídica, histórica e filosoficamente, o qual
se objetiva na forma de uma resolução, com efeito de lei,
que visa dar operacionalidade às orientações conceptuais
dispostas no parecer.

Na direção das concepções formuladas pelas autoras
supracitadas, a Resolução CNE/CES nº 13, de 13 de março
de 2002, estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais
dos cursos de História, definindo, dentre outras coisas,
as competências e habilidades gerais e específicas para os
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cursos de licenciatura em História. Quanto ao perfil dos
formandos, as DCN para os cursos de História (Parecer
CNE/CES 492/2001) determinam:
O graduado deverá estar capacitado ao exercício do trabalho
de Historiador, em todas as suas dimensões, o que supõe
pleno domínio da natureza do conhecimento histórico e
das práticas essenciais de sua produção e difusão. Atendidas
estas exigências básicas e conforme as possibilidades, necessidades e interesses das IES, com formação complementar
e interdisciplinar, o profissional estará em condições de
suprir demandas sociais específicas relativas ao seu campo
de conhecimento (magistério em todos os graus, preservação
do patrimônio, assessorias a entidades públicas e privadas
nos setores culturais, artísticos, turísticos etc. (BRASIL, 2001,
p. 7-8)

Ao formular as diretrizes referentes aos cursos
de História, o Ministério da Educação determinou
Competências e Habilidades Gerais e, Competências
e Habilidades Específicas para a licenciatura. Entre as
Competências e Habilidades Gerais, vale destacar:
O domínio das diferentes concepções metodológicas que
referenciam a construção de categorias para a investigação
e a análise das relações sócio-históricas; Problematizar, nas
múltiplas dimensões das experiências dos sujeitos históricos, a constituição de diferentes relações de tempo e espaço;
Conhecer as informações básicas referentes às diferentes
épocas históricas nas várias tradições civilizatórias assim
como sua interrelação; Transitar pelas fronteiras entre a
História e outras áreas do conhecimento; Desenvolver a
pesquisa, a produção do conhecimento e sua difusão não
só no âmbito acadêmico, mas também em instituições de
ensino, museus, em órgãos de preservação de documentos
e no desenvolvimento de políticas e projetos de gestão do
patrimônio cultural; Competência na utilização da informática. (BRASIL, 2001, p. 8).

O novo profissional, nem bacharel nem licenciado, mas
sim historiador, deve se acercar das novas tecnologias e
de novos paradigmas históricos para ensinar e pesquisar,
como se para se ensinar só bastasse atualizar-se historiograficamente. Neste trecho das Diretrizes fica evidenciado
ainda que o perfil de formação que se deseja nos cursos de
História é o de um profissional qualificado para o exercício da pesquisa, ou seja, o foco é a formação do historiador. Sobre o assunto, Fonseca (2003, p. 65) ressaltou: “[...]
Forma-se o historiador. Sobre a formação do professor, o
texto silencia. [...]”. A autora questiona, ainda, o porquê do
texto oficial expresso pelo MEC não dizer, que o curso de
história, forma professores de história e aponta que tais
documentos apenas reforçam as dicotomias tradicionalmente constituídas nas licenciaturas em História no Brasil,
revelando disputas políticas e teóricas.
Sobre os conteúdos curriculares, as Diretrizes definem
que os conteúdos básicos e complementares da área de
História se organizam em torno de:
1) Conteúdos histórico/historiográficos e práticas de
pesquisa que, sob diferentes matizes e concepções

teórico-metodológicas, definem e problematizam os grandes
recortes espaço-temporais; 2) Conteúdos que permitam tratamento especializado e maior verticalidade na abordagem
dos temas, resguardadas as especificidades de cada instituição e dos profissionais que nelas atuam. As instituições
devem assegurar que o graduando possa realizar atividades
acadêmicas optativas em áreas correlatas de modo a consolidar a interlocução com outras áreas de conhecimento; 3)
Conteúdos complementares que forneçam instrumentação mínima, permitindo a diferenciação de profissionais
da área, tais como: atividades pedagógicas, fundamentos
de arquivologia, de museologia, gerenciamento de patrimônio histórico, necessariamente acompanhadas de estágio.
(BRASIL, 2001, p. 8-9)

O texto ressalta, ainda, que no caso da licenciatura, deverão ser incluídos os conteúdos definidos para a educação
básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas que as embasam. Fonseca (2003) chama a atenção para
o fato de que o documento traz a separação entre o que é
básico e o que é complemento na preparação dos profissionais de história, ao evidenciar que os saberes pedagógicos
são concebidos como “complementares”, ou seja, sucedem
os conteúdos básicos, demonstrando que tais conteúdos
nem se articulam, nem se relacionam com os conhecimentos específicos da disciplina, mas, sobretudo, situam-se no
campo da “instrumentação” para o mercado, da aplicação
prática das teorias.
Em relação às atividades complementares e estágios, as
DCN referentes ao curso de História sugerem que as atividades de prática de ensino deverão ser desenvolvidas no
interior dos cursos de História e sob sua responsabilidade,
tendo em vista a necessidade de associar prática pedagógica
e conteúdo de forma sistemática e permanente. Contudo,
Fonseca (2003) argumenta que essa novidade é um dos
dilemas políticos no interior das instituições universitárias, uma vez que implica na necessidade de definir sobre
quem a responsabilidade pela prática de ensino incidirá,
ou seja, decidir qual departamento deve se responsabilizar
por essa disciplina.
No tocante às Diretrizes Curriculares Nacionais para
a formação de professores (expressa no Parecer CNE/CP
09/2001), é oportuno mencionar que estas, constituíram
um dos referenciais para a formação de professores dos
cursos de nível superior, apresentando a base comum para
a formação dos futuros professores da educação básica.
Nesse sentido, Fonseca e Couto (2008, p. 113) comentaram:
[...] o documento expõe os princípios orientadores de uma
reforma da formação de professores, as Diretrizes para
Formação de Professores - nas quais são apresentados
concepções, desenvolvimento e abrangência da formação,
como competências, habilidades e conhecimentos - e os eixos
articuladores - a organização institucional da formação de
professores para a educação básica e as diretrizes para a
organização da matriz curricular.

Contudo, a principal crítica a esse documento está na
noção de “competência” expressa em seu texto, uma vez
que “a ênfase é na formação de um professor qualificado,
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competente, que domine os conteúdos, metodologias e
que saiba fazer. A noção de competência está em consonância com o modelo de trabalhador que se pretende para
o mundo contemporâneo [...]” (FONSECA; COUTO, 2008,
p. 116). Tal concepção privilegia um modelo de formação
baseado na racionalidade técnica, modelo de formação no
qual o professor era considerado um técnico cuja atividade
profissional consistiria na aplicação rigorosa de teorias e
técnicas científicas, portanto, inadequado ao momento
histórico atual, marcado por, como sustenta Morin (2000
apud FONSECA, 2003, p. 69), “realidades e problemas cada
vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários”.
Diante de tal cenário e, considerando em outros aspectos, a necessidade de articular as DCN para a Formação
Inicial e Continuada, em Nível Superior, e as DCN para a
Educação Básica, a Resolução CNE/CP nº 2/2015, aprovada
em 09 de junho de 2015, institui 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, propondo os princípios, os fundamentos, a
dinâmica formativa e os procedimentos a serem observados nas políticas, na gestão e nos programas e cursos de
formação, bem como no planejamento, nos processos de
avaliação e de regulação das instituições de educação que
as ofertam.
Desse modo, concordamos com Dourado (2015) ao
salientar que as novas DCN enfatizam a busca por uma
maior organicidade das políticas, implicando o repensar e
o avançar nos marcos referenciais atuais para a formação
inicial e continuada por meio de ações mais orgânicas entre
as políticas e gestão para a educação básica e a educação
superior, incluindo a pós-graduação e, nesse contexto, as
políticas direcionadas à valorização dos profissionais da
educação.
Referente ao item que trata da “Formação inicial do
magistério da educação básica em nível superior: estrutura e currículo”, o Art. 13, em seu § 1º, estabelece o mínimo
de 3.200 (três mil e duzentas) horas de efetivo trabalho
acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 08
(oito) semestres ou 04 (quatro) anos, em substituição, as
2.800 (duas mil e oitocentas) horas mínimas sugeridas na
Resolução CNE/CP nº 2/2002. Nos demais parágrafos do
Art. 13, a Resolução CNE/CP nº 2/2015 institui:
§ 2º 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 sócio educativas;
§ 3º Deverá ser garantida, ao longo do processo, efetiva e
concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos
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conhecimentos e habilidades necessários à docência;
§ 4º Os critérios de organização da matriz curricular, bem
como a alocação de tempos e espaços curriculares, se expressam em eixos em torno dos quais se articulam dimensões
a serem contempladas, como previsto no artigo 12 desta
Resolução;
§ 5º Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação
infantil e anos iniciais do ensino fundamental a serem
desenvolvidas em projetos de cursos articulados, deverão
preponderar os tempos dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino, e nas demais licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será
inferior à quinta parte da carga horária total;
§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo
uma atividade específica intrinsecamente articulada com a
prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico.

Diante das modificações observadas no texto da
Resolução CNE/CP nº 2/2015, é oportuno destacar que as
“novas” DCN definem, nas disposições transitórias, que os
cursos de formação de professores que se encontram em
funcionamento deverão se adaptar à Resolução proposta
no prazo de 02 (dois) anos e os pedidos de autorização para
funcionamento de curso em andamento serão restituídos aos proponentes para que sejam feitas as adequações
necessárias.
Face ao exposto, concordamos com Dourado (2015) ao
ressaltar que as DCN 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, enfatizam a necessária articulação
entre educação básica e superior, bem como, a institucionalização de projeto próprio de formação inicial e continuada
dos profissionais do magistério da educação básica, por
parte das instituições formadoras, tendo por eixo concepção formativa e indutora de desenvolvimento institucional
que redimensiona a formação desses profissionais a partir
de concepção de docência que inclui o exercício articulado
nos processos ensino e aprendizagem e na organização e
gestão da educação básica.
Deste modo, ao que foi explicitado em relação às orientações previstas nos documentos legais, indagamos: Como
a IES pesquisada estaria dialogando, ou não, com essas
Diretrizes, na construção de seus Projetos Pedagógicos?
Que profissional de História deseja formar?

3. A PROPOSTA DE FORMAÇÃO
DOCENTE PREVISTA NO PPC DO CURSO
DE HISTÓRIA DE UMA IES PÚBLICA
CEARENSE
O curso de História da Universidade Estadual do Ceará
(UECE) surge juntamente com os cursos de Geografia,
Letras, Matemática e Filosofia, que compunha a antiga
Faculdade Católica de Filosofia do Ceará. Em 1966, esta

EIXO TEMÁTICO 4

Formação docente e aspectos documentais: uma perspectiva acerca da proposta formativa do curso de história

Faculdade foi adotada pelo governo do Estado e passou a
chamar-se Faculdade de Filosofia do Ceará (FAFICE). A lei
nº 8.337, de 25 de janeiro de 1967, transformou a faculdade
em autarquia, funcionando em sede própria (atual Centro
de Humanidades). (PROJETO PEDAGÓGICO, 2003)
Atualmente a UECE estrutura-se em uma rede multicampi, privilegiando o ensino (em nível de graduação e
pós-graduação - lato e stricto sensu), a pesquisa e a extensão.
Seus cursos são distribuídos em cinco centros e sete faculdades, localizados na capital e no interior, entre os quais,
aquele cuja escolha recaiu para ser o lócus desse estudo.
A IES investigada passou a fazer parte da Universidade
Estadual do Ceará (UECE), em meados dos anos 1980, com a
implantação dos Cursos de Pedagogia, Ciências e História,
reconhecidos pelo Conselho Federal de Educação em 1988.
A partir dessa data, ela inicia sua história, ofertando cursos voltados para a formação de professores. Atualmente
mantém oito cursos de graduação: Pedagogia, História,
Letras (Português e Inglês), Química, Matemática, Física
e Ciências Biológicas.
Em relação ao curso de História, o Projeto Pedagógico do
Curso prevê o estatuto de Licenciatura Plena em História,
com duração regular de quatro anos. Desde 2014 o ingresso
de novas turmas (que até então era anual) passou a ser
semestral. O curso é de natureza presencial e o ingresso
de novas turmas é feito nos turnos da manhã e da noite,
alternadamente a cada semestre, sendo quatro as formas de
ingresso regular: 1) Vestibular semestral; 2) Ingresso como
graduado; 3) Transferência interna ou externa; 4) Mudança
de Curso (PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO, 2015).
O PPC (2015) passou por algumas modificações para se
adaptar a mudanças que interferem na estrutura e funcionamento geral do curso de História. Nesse sentido, a
instituição pesquisada procurou atender aos requisitos
fundamentais, previstos em lei, para concretizar a formação, em nível superior, de professores de História,
mediante o cumprimento de 40 (quarenta) disciplinas
que se convenciona alinhar em sete áreas de concentração que são: 1) História Geral (10 disciplinas); 2) História
do Brasil (06 disciplinas); 3) Teorias e Metodologias da
História (07 disciplinas); 4) História e Ensino (08 disciplinas); 5) Introdutórias (04 disciplinas); 6) Pedagógicas
(03 disciplinas); 7) Optativas (02 disciplinas). Com essas
disciplinas, o curso de História analisado segue em direção ao cumprimento da meta sugerida nas DCN para os
cursos de História indicada no item intitulado “Conteúdos
Curriculares”, no qual define:
Os conteúdos básicos e complementares da área de História
se organizam em torno de: 1) Conteúdos histórico/historiográficos e práticas de pesquisa, que sob diferentes matizes e
concepções teórico-metodológicas, definem e problematizam
os grandes recortes espaço-temporais; 2) Conteúdos que
permitam tratamento especializado e maior verticalidade
na abordagem dos temas, resguardados as especificidades
de cada instituição e dos profissionais que nelas atuam. As
instituições devem assegurar que o graduando possa realizar atividades acadêmicas optativas em áreas correlatas
de modo a consolidar a interlocução com outras áreas de

conhecimento. (BRASIL, 2001, p. 8)

De acordo com o PPC (2015), o estudante do curso de
História, para cumprir o quantitativo de crédito, deverá
matricular-se, ainda, naquelas disciplinas optativas ofertadas pelos cursos de Pedagogia e Letras, sem qualquer
prejuízo, contanto que totalize o mínimo de créditos requeridos. Desta feita, vale destacar que as disciplinas optativas
do curso de Pedagogia são: 1) Antropologia da educação;
2) Educação e trabalho; 3) História da educação do Ceará;
4) Literatura brasileira; 5) Educação do campo e desenvolvimento; 6) Educação indígena; 7) História da educação
I; 8) História da educação II; e as disciplinas optativas do
curso de Letras são: 1) Literatura cearense; 2) Literatura
infanto-juvenil; 3) Literatura contemporânea.
O curso de História pesquisado tem por objetivos:
1. Possibilitar ao professor de História em formação a compreensão da dimensão de tempo e espaço no desenvolvimento das ações humanas; 2. Capacitar os graduandos a
dialogar com o conhecimento histórico prévio de crianças,
jovens e adultos presentes no ambiente escolar e demais
espaços de atuação do profissional de História; 3. Propiciar
ao graduando um domínio teórico-metodológico qualificado
para o reconhecimento e problematização das principais
correntes historiográficas; 4. Estimular nos graduandos o
diálogo com outras áreas do conhecimento, sem prejuízo
da particularidade do ofício do historiador; 5. Habilitar o
graduando para o desempenho das funções do magistério
que, no caso do (a) historiador (a), não podem estar dissociadas do domínio da pesquisa; 6. Capacitar o graduando para
atuar no âmbito acadêmico e em instituições de ensino, de
preservação da memória e fomento do patrimônio cultural.
(PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO, 2015, p. 9).

Tais diretrizes promovem um entendimento de formação universitária com base em princípios de flexibilidade curricular e buscam formar sujeitos competentes
para adaptar-se às dinâmicas profissionais do mundo do
trabalho, superando as dicotomias tradicionalmente postas nas formações profissionais: teoria/prática, ensino/
pesquisa, dentre outras.
Referente ao perfil profissional, o PPC (2015) do curso
de História investigado revela os seguintes princípios
norteadores:
São fundamentos últimos do perfil do historiador a competência teórico-metodológica, o conhecimento da ação dos
sujeitos históricos no tempo-espaço, a consciência crítica
do mundo social e as noções em didática geral do ensino
de História. Isso significa afirmar: 1) A capacidade do graduado em conhecer, diferenciar, analisar e criticar as diversas correntes historiográficas que norteiam a construção do
conhecimento histórico (compreendendo que este último é
provisório, incompleto e limitado), relacionando-as ou distinguindo-as de outras áreas do saber; 2) A consciência crítica
do processo de constituição da história-acontecimento na
sua relação passado-presente; 3) A noção e aplicação satisfatória dos novos métodos de pesquisa, ensino e aprendizagem
de História numa perspectiva interdisciplinar. (PROJETO
PEDAGÓGICO DE CURSO, 2015, p. 9-10).
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A proposta formativa prevista no currículo do curso de
História analisado “parte do princípio de que a prática educativa para a qual o graduando se prepara deve ser pensada
como espaço de intervenção de cidadãos ativos e questionadores [...]” (PPC, 2015, p. 12). Desse modo, tomam-se
como diretrizes do fluxo de formação os seguintes pontos:
A organização de conteúdos que fundamentem a especificidade do conhecimento histórico/historiográfico e as práticas
de pesquisa, problematizando os recortes espaço-temporais
e as várias “matizes e concepções teórico-metodológicas”;
Flexibilização do currículo de História, estimulando a interdisciplinaridade e a participação em atividades acadêmicas
extra sala, sem a perda da especificidade do conhecimento
histórico; Fornecimento de instrumental mínimo, em forma
de conteúdos complementares, para uma atuação do profissional de História em instituições de ensino, pesquisa e/ou
ligadas ao patrimônio histórico-cultural. (PPC, 2015, p. 13).

O Curso de História é desenvolvido em 08 (oito) semestres, totalizando 3060 horas, distribuídas por disciplinas de
04 (quatro) créditos, com exceção das disciplinas de Estágio
Curricular Supervisionado, constando de 06 (seis) créditos
cada, em conformidade com as orientações da Resolução
nº 02, de fevereiro de 2002. (PROJETO PEDAGÓGICO DE
CURSO, 2015).
No que concerne ao Estágio Curricular Supervisionado,
este compõe a área de “História e Ensino” e conforme o
currículo do curso de História examinado, a carga horária exigida está distribuída em quatro disciplinas, com o
objetivo de fornecer subsídios práticos necessários para
a reflexão da arte de ensinar e, consequentemente, instrumentalizar os futuros profissionais em História com
relação à prática docente. De acordo com o PPC (2015), a
distribuição é feita da seguinte forma: “Estágio Curricular
Supervisionado I: Ensino Fundamental (102 h/a); Estágio
Curricular Supervisionado II: Ação Educativa Patrimonial
na Escola (102 h/a); Estágio Curricular Supervisionado III:
Ensino Médio (102 h/a); Estágio Curricular Supervisionado
IV: Pesquisa e Ensino na Escola (102 h/a), perfazendo um
total de 408 h/a” (2015, p. 18). O texto contido no referido
documento explicita ainda que:
Essas atividades pedagógicas tem um caráter essencialmente
prático, mas não desprovidas da reflexão necessária ao amadurecimento do trabalho docente. Nelas estão presentes as
várias possibilidades de repensar e exercitar a docência: tanto
no lócus escolar como na comunidade, através da potencialização do patrimônio histórico cultural no ensino e da
execução de uma proposta essencialmente prática, através
da qual os alunos exercitarão o fazer docente, de modo especial através de cursos e projetos de extensão universitária
interligando Pesquisa e Ensino. (PROJETO PEDAGÓGICO
DE CURSO, 2015, p. 17).

Diante de tal concepção, compreendemos que o ensino
e a pesquisa historiográfica ocupam lugar exponencial na
proposta formativa prevista no Projeto Pedagógico do curso
de História da IES investigada, que tem por objetivo formar professores para atuar com competência na Educação
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Básica e em vários campos de trabalho historiográfico.
Entretanto, embora o PPC de 2015 do curso de História
pesquisado não faça menção às DCN 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 (Resolução
CNE/CP nº 2/2015), ao definir que a disciplina de Libras
corresponde ao conjunto de disciplinas que compõem o
Conteúdo Curricular de Natureza Científico-Cultural,
aproxima-se do proposto no Art. 3º, § 6º, inciso V, “Das
Disposições Gerais” desta Resolução, que define que o projeto de formação deve contemplar a ampliação e o aperfeiçoamento do uso da Língua Portuguesa e da capacidade
comunicativa, oral e escrita, como elementos fundamentais
da formação dos professores, e da aprendizagem da Língua
Brasileira de Sinais (Libras). (BRASIL, 2015).
Do mesmo modo, a inclusão da disciplina de Ensino
de História e Cultura Indígena e Afro-brasileira na área
de “História e Ensino”, com seu ementário constituído
por: conceitos de raça, etnia, etnocentrismo, preconceito,
racismo contra os indígenas e afro-brasileiros no Brasil;
Diferentes formas e manifestações do racismo no mundo;
História e cultura indígena e afro-brasileira em nossa sociedade; A temática indígena e afro-brasileira na escola; O
processo de colonização indígena e a presença negra em
nosso país; O multiculturalismo, identidade e diversidade,
caminham em direção dos princípios que norteiam as DCN
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 (Resolução CNE/CP nº 2/2015).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise bibliográfica e documental nos permitiu constatar, que o curso de História investigado explicita a prioridade em formar o professor de história, em detrimento
do historiador (perfil profissional evidenciado nas DCN
para os cursos de graduação em História), uma vez que
objetiva formar em nível superior o professor de História
para o exercício da atividade docente na Educação Básica;
assim como, para atuar em vários campos de trabalho
historiográfico.
Ao estabelecer diálogos acadêmicos e políticos com
outras instituições através de publicações em periódicos
científicos, participação em encontros, seminários, colóquios e simpósios, aprovações de graduados em programas
de pós-graduação (especialmente em História e Educação);
assim como, promovendo a comunicação com agências
de natureza educativa e cultural (como museus, centros
culturais, arquivos etc.), além de formar professores, aproxima-se das diretrizes previstas nas DCN em relação aos
princípios norteadores do preparo profissional, entre os
quais o ensino e a pesquisa.
Constatamos ainda, que a proposta formativa do curso
de História estudado aproxima-se das diretrizes para a
formação de professores para a educação básica em relação à duração e carga horária dos cursos; habilidades e
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competências exigidas; articulação entre teoria e prática
e o estágio curricular supervisionado; e a organização da
estrutura curricular aproxima-se das orientações previstas
nas DCN para a formação inicial em nível superior (cursos
de licenciaturas, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação
continuada.
Entretanto, apesar dessas aproximações entre o previsto
nos aspectos legais e o descrito na proposta formativa do
curso de História investigado, acreditamos que discussões
mais aprofundadas acerca de pontos importantes como o
papel da pesquisa na atividade do ensino de História; organização curricular em seu diálogo com a realidade local;
avaliação permanente do fazer acadêmico, entre outros,
poderiam ser travados a curto ou médio prazo.
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RESUMO – O curso de Licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Campus Dom Pedrito, tem como objetivo formar professores que estejam aptos a atuarem na área de Ciências
da Natureza, articulando os conhecimentos de Biologia, Física e Química, dessa forma se caracterizando
por uma Licenciatura Interdisciplinar. Desse modo, para fomentar e contribuir na formação desses licenciandos há projetos que auxiliam tanto discentes da instituição quanto professores e alunos da rede pública.
Dentre eles, a Universidade dispõe do Projeto Novos Talentos que tem como objetivo desenvolver atividades
extracurriculares para professores e alunos da Educação Básica no período de férias ou em turno inverso ao
das aulas. A presente pesquisa se justifica como uma forma de investigar, como este projeto contribuiu na
formação inicial interdisciplinar dos futuros docentes pertencentes ao Curso ofertado na Instituição. Para
esta pesquisa foram investigados os sujeitos de três subprojetos que pertencem ao curso de Licenciatura
em Ciências da Natureza. Para tanto, foram aplicados questionários sobre as experiências dos acadêmicos
durante a participação nas atividades desenvolvidas no projeto, e a análise realizada ocorreu através da Análise
Textual Discursiva. Essa se caracteriza pelas seguintes etapas: Unitarização, Categorização e os Meta-Textos.
Percebemos com a análise realizada que a participação em projetos é de extrema importância para a formação
do docente interdisciplinar. A partir da realização e planejamento das atividades os licenciandos refletem sua
própria prática, de forma crítica e buscando a interdisciplinaridade como metodologia.
PALAVRAS-CHAVE: formação inicial de professores; interdisciplinaridade; projetos de extensão.
ABSTRACT – The Graduation in Natural Sciences, Federal University of Pampa (UNIPAMPA) Campus Dom Pedrito,
aims to train teachers who are able to work in the area of natural sciences, linking the biology of knowledge, physics and
chemistry, that way if characterized by an Interdisciplinary Graduation. Thus, to promote and contribute to training the
undergraduates there are projects that help both students of the institution as professors and students from public schools.
Among them, the University has the New Talent Project that aims to develop extracurricular activities for teachers and
students of Basic Education on vacation or reverse turn the school. This research is justified as a way to investigate how
this project contributed to the interdisciplinary initial training of future teachers belonging to the course offered at the
institution. For this study we investigated the subject of three subprojects belonging to the Graduation in Natural Sciences.
To this end, questionnaires were applied on the experiences of academics while participating in the activities developed
in the project, and analysis occurred through Textual Analysis Discourse. This is characterized by the following steps:
Unitarization, Categorization and Meta-texts. We realized with the analysis that participation in projects is very important
for the formation of interdisciplinary teaching. From the realization and planning activities undergraduates reflect their
own practice, critically and seeking interdisciplinarity as methodology.
KEYWORDS: initial training of teachers; interdisciplinarity; extension projects.

1. INTRODUÇÃO
A discussão sobre a interdisciplinaridade está cada vez mais
imersa nos cursos de formação de professores, assim como
na prática dos professores das escolas de Educação Básica.
A reflexão sobre essa temática tem se intensificado devido
à escassez de professores na rede pública, principalmente
na área de Ciências da Natureza. Nesse sentido, ao somarmos esses fatores temos o surgimento das Licenciaturas

Interdisciplinares, ou seja, cursos de graduação que tem
por finalidade formar professores para atuar no Ensino
Fundamental e Ensino Médio nas disciplinas de Biologia,
Física e Química.
Entendemos que a formação inicial de professores interdisciplinares surge para suprir a falta de docentes nessas
disciplinas, visto que esses profissionais serão capacitados
para atuarem na grande área de Ciências da Natureza. No
entanto, mesmo com esses fatos a discussão nos meios de
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Educação, ainda é pouca. Assim, nos deparamos constantemente com sequências curriculares com uma organização
fragmentada e disciplinar.
Recentemente, pesquisas estão sendo realizadas no
intuito de mostrar outras formas, além da curricular, de
incluir as discussões sobre interdisciplinaridade nos cursos de licenciatura. Uma das formas de inserção da interdisciplinaridade na formação inicial pode ser através de
projetos, sejam esses de ensino, pesquisa ou extensão. A
participação de licenciandos em projetos pode proporcionar
um contato com a realidade das escolas durante o curso de
graduação. Assim, os projetos são importantes na formação
inicial, pois fornecem espaços para que os discentes possam
experienciar à docência em sala de aula. Esses propiciam
o diálogo, trabalho em equipe, realização e a articulação
de planejamentos com as demais áreas do conhecimento.
A Universidade Federal do Pampa, Campus Dom Pedrito,
está contemplada com um projeto de extensão intitulado “Projeto Novos Talentos Alfabetização Científica e
Cidadania: Investindo em Novos Talentos no Pampa
Gaúcho”. Esse projeto envolve professores, acadêmicos e
comunidade escolar, visando desenvolver atividades extracurriculares para professores e alunos da Educação Básica
no período de férias ou em turno inverso ao das aulas. Para
o desenvolvimento dessas atividades, discentes do curso
de Licenciatura em Ciências da Natureza são desafiados a
organizar e planejar cursos, em conjunto com seus coordenadores, a partir das temáticas escolhidas. Com a participação nesse projeto, pretende-se que os licenciandos adquiram experiência para a prática docente, aliando a teoria à
prática e vivenciem outros espaços além da Universidade.
Dessa forma, percebemos a necessidade de averiguar a
importância do Projeto Novos Talentos na formação dos
licenciandos atuantes no mesmo. Assim, esse trabalho pretende investigar como o Projeto Novos Talentos contribui
na formação inicial interdisciplinar dos licenciandos em
Ciências da Natureza que participam como monitores e
colaboradores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Iniciamos essa discussão, afirmando que interdisciplinaridade não é algo novo nos meios de Educação. O enfoque
interdisciplinar não anula a importância da disciplinaridade para a constituição do conhecimento. De acordo com
Santomé (1998):
De toda forma, convém não esquecer que, para que haja
interdisciplinaridade, é preciso que haja disciplinas. As
propostas interdisciplinares surgem e desenvolvem-se
apoiando-se nas disciplinas; a própria riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de desenvolvimento atingido
pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas positivamente pelos seus contatos e colaborações interdisciplinares.
(SANTOMÉ, 1998, p.61).

As disciplinas formam a base para que ocorra a interdisciplinaridade, pois essa necessita de especialidades que
consiga desenvolver para obter mais conexão entre diversas
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áreas. Dessa forma, a interdisciplinaridade começou a ser
discutida no Brasil, na década de 60, principalmente com
as pesquisas de Hilton Japiassú. O referido autor (1976)
caracterizava a interdisciplinaridade como a intensidade
da troca entre os especialistas e pelo grau de interação das
disciplinas em um projeto de pesquisa. A interdisciplinaridade, para o mesmo, deve ser considerada como uma etapa
inovadora no desenvolvimento do conhecimento, protestando a respeito das relações científicas e estando sempre
fundamentada na pesquisa. De acordo com Japiassú (1976,
p.55):
[...] o interdisciplinar consiste em desenvolver a preocupação
de melhor guiar a pesquisa propriamente dita. Em outros
termos, o que se tem em vista é a descoberta de melhores
métodos para planejar e guiar a ação, isto é, para fornecer
informações novas, indicar diversos modos de atingir um
objetivo [...].(JAPIASSÚ, 1976)

Desse modo, torna-se essencial a conexão das disciplinas
em um projeto e o diálogo entre os profissionais que executarão o mesmo, para que tenha um andamento interdisciplinar. A relação entre as disciplinas é a base primordial da
interdisciplinaridade, essa deve ser compreendida como
uma interação de conhecimentos, havendo comunicação
entre as áreas e assim contribuindo para o progresso do
conhecimento científico.
Após as pesquisas de Japiassú, a interdisciplinaridade
adentrou em outro enfoque, do campo pedagógico, com
a pesquisadora Ivani Fazenda. A pesquisa de mestrado
da referida pesquisadora foi voltada para uma análise de
aspectos relativos a conceituação sobre interdisciplinaridade na época das reformas e implantações do projeto
reformista na Educação da década de 70 no Brasil.
Ressaltamos que um dos problemas que ocorreram na
época, foi devido ser algo novo nos meios de ensino, sua
utilização tornou-se um modismo por aqueles que tentavam refletir o novo, porém sem nenhuma compreensão
do significado da palavra. Assim, esses usavam a palavra
interdisciplinaridade sem saber a real definição da mesma.
No começo de 1970, procurava-se uma estrutura conceitual, pois a palavra era algo difícil de ser emitida e principalmente de ser compreendida. Surge uma necessidade
conceitual, a construção de um novo método de ciência e de
conhecimento. Nos anos seguintes, como na década de 80,
continuaram as discussões sobre o tema, buscando-se um
significado teórico para a palavra, a partir dos equívocos
surgidos anteriormente (FAZENDA, 2012).
Nos anos de 1990, o desafio era a constituição de uma
teoria, período considerado como ápice das contradições
para as investigações, pois os educadores constatam que
não há como ignorar a existência dessa prática interdisciplinar, sendo ela uma nova proposta para a Educação
(FAZENDA, 2012). A partir dessa constatação procurou-se
construir uma proposta curricular interdisciplinar para
toda a rede de ensino.
Sendo assim, a abordagem interdisciplinar torna-se
uma possibilidade de repensar o ensino fragmentado, ou
seja, a partir das disciplinas fazer a conexão das mesmas
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com a realidade dos sujeitos. Segundo Lück (2001, p. 47):
[...] a interdisciplinaridade é o processo de integração e
engajamento de educadores, num trabalho conjunto, de
interação das disciplinas do currículo escolar entre si e com a
realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino e do
conhecimento, e que tem por finalidade a formação integral
dos alunos. (LÜCK, 2001)

No entanto, podemos ter a interdisciplinaridade a
partir de outras visões e concepções. Jantsch & Bianchetti
(2011) discutem a interdisciplinaridade além da filosofia do sujeito, levando em consideração uma concepção
a-histórica. Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade deve
ser entendida como um assunto que transcende a ação do
sujeito sobre o objeto, de modo a tornar o sujeito absoluto
na construção do conhecimento e do pensamento.
Diante do que foi exposto, percebe-se que a interdisciplinaridade ainda não há um conceito definido, pois cada
sujeito apresenta uma percepção diferenciada de acordo
com sua vivência. Portanto, a interdisciplinaridade diz respeito a um trabalho de construção que requer por parte dos
sujeitos um estudo aprofundado dos fatos e compreensão
sobre o conhecimento.

elementares, as quais correspondem a elementos discriminantes de sentidos e significados imprescindíveis para
a finalidade da pesquisa (MORAES & GALIAZZI, 2011). No
processo de análise dos questionários e relatos emergiram
23 unidades de sentido.
A partir das unidades de sentido iniciamos o processo
de relacionar as mesmas, com objetivo de agrupar os elementos semelhantes. Ressaltamos que nessa fase da ATD
temos indicadores que possibilitam perceber a relação entre
unidades, e assim, formar as categorias com os textos dos
quais se originam (MORAES & GALLIAZZI, 2011). Com isso
temos o processo de categorização, emergindo as categorias
iniciais, intermediária e final como mostramos na Tabela 1.
Tabela 1 – Processo de análise
Unidades de
Sentido
Universidade/Escola
Novos saberes
Contexto diferente
Docência
Docência

3. METODOLOGIA

Execução de práticas

A metodologia de análise utilizada na pesquisa é a Análise
Textual Discursiva (ATD) de Moraes & Galiazzi (2011), que
tem por objetivo a compreensão de novos entendimentos
envolvendo e análise da fala dos sujeitos envolvidos, a fim
de propiciar a emergência de novas compreensões e discussões. A ATD perpassa a análise textual e pela análise
do discurso.
Nessa metodologia, os dados surgem a partir de materiais construídos, questionários, entrevistas ou relatos,
intitulados de corpus da pesquisa. O corpus é considerado
a matéria prima da pesquisa, onde somam-se conjuntos de
informações, as quais serão analisados para obtenção de
resultados. Nesse sentido, para investigarmos a questão de
pesquisa que permeia esse trabalho, nosso corpus foi composto a partir de um questionário e relatos dos monitores e
colaboradores do projeto. Esses instrumentos de pesquisa
foram realizados com 15 sujeitos, entre participantes de
três subprojetos que compõem o Projeto Novos Talentos.
Dessa forma iremos nomear suas falas com palavras que
permeiam a interdisciplinaridade, como por exemplo, atitude, método, prática, ação, entre outras.
Com o corpus da pesquisa, inicia-se o primeiro movimento de análise, a unitarização. Esse é o momento da
desconstrução do corpus, o qual é separado em unidades de
sentido que emergem de acordo com olhar do pesquisador
sobre o corpus de pesquisa. Quanto mais o pesquisador se
apropriar dos dados, maior será seu aprofundamento na
análise realizada.
Nesse momento, o pesquisador deve pensar nas partes
constituintes do todo. As unidades de sentido ou de significado são quando o texto é transformado em unidades

Realidade escolar

Formação acadêmica

Nova visão
Didática diferente
Trabalho em grupo
Escritas
Crescimento pessoal
Pensamento crítico
Experiência
Reflexivo
Construção do
conhecimento
Desenvoltura em
sala de aula
Ciências
Metodologias de
ensino
Interdisciplinaridade
Interdisciplinaridade
Disciplinas
Fragmentação
Junção das áreas

Categoria Inicial

Categoria
Intermediária

Categoria Final

A construção de
novos saberes a
partir da exploração de um contexto diferente contribui para a docência da universidade e escola.
A execução de
práticas durante a docência auxilia na formação
acadêmica
Nova visão sobre a
realidade escolar
possibilita uma didática diferente
O pensamento crítico e reflexivo
através de escritas e trabalho em
grupo possibilita o conhecimento pessoal e novas
experiências

As atividades vivenciadas contribuem para a
construção de
novos saberes na
formação de um
docente crítico e
reflexivo

As atividades vivenciadas possibilitam a compreensão de uma concepção interdisciplinar metodológica na formação
do docente crítico
e reflexivo.

A construção do
conhecimento e
desenvoltura em
sala de aula proporciona a exploração de experiências em Ciências
A interdisciplinaridade constitui-se
como uma metodologia de ensino
A teoria interdisciplinar une disciplinas e a prática
fragmenta

Os planejamentos das atividades
possibilitaram a
compreensão da
concepção interdisciplinar como
metodologia

Com a emergência da categoria final, temos a produção de uma nova ordem, formando um conjunto de informações que façam sentido em relação ao corpus, surgindo
assim o meta-texto. Nesse sentido, o produto final da ATD
se comporta como um metatexto, o qual tem a forma de
um texto composto de respostas e discussões teóricas sobre
a categoria final emergente. Nesse último momento de
análise temos expostas as concepções do pesquisador, o
diálogo com teóricos e com os sujeitos de pesquisa, a fim de
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que emerjam novas discussões e compreensões. De acordo
com Moraes e Galiazzi (2011):
Os metatextos são constituídos de descrição e interpretação,
representando o conjunto um modo de teorização sobre
os fenômenos investigados. A qualidade dos textos resultantes das análises não depende apenas de sua validade e
confiabilidade mas é, também, consequência do fato de o
pesquisador assumir-se autor de seus argumentos. (MORAES
E GALIAZZI, p. 32. 2011)

A partir do metatexto surgem novas concepções sobre o
corpus, ou seja, que expressem sentido ao conjunto de textos lidos. A composição textual é construída por meio das
categorias iniciais, categorias intermediárias e categoria
final, resultado da análise que discutiremos no meta-texto.

4. RESULTADOS
4.1. As atividades vivenciadas possibilitam a
compreensão de uma concepção interdisciplinar
metodológica na formação do docente crítico e
reflexivo
As discussões sobre interdisciplinaridade sempre retornam
nas suas definições e concepções de acordo com os sujeitos
envolvidos. Ressaltamos que a partir da vivência dos acadêmicos no Projeto Novos Talentos emergiu a existência da
compreensão dos mesmos da interdisciplinaridade como
uma metodologia.
A interdisciplinaridade, dependendo das características
dos sujeitos que a utilizem, pode ser compreendida como
método, epistemologia ou até mesmo atitude. A interdisciplinaridade como método, ocorre através de dois movimentos dialéticos: a problematização da situação, pela qual se
descobre a realidade e a sistematização dos conhecimentos
de forma integrada. A problematização, uma vez capturada
dentro de um conjunto, os conhecimentos lamentavelmente perderiam sua riqueza de multifacetadas interpretações da realidade em função de análises fragmentadas
que concebem o real sob um único olhar.
Freire (1987) ressalta a interdisciplinaridade como processo metodológico de construção do conhecimento pelo
sujeito com base em sua relação com o contexto, com a
realidade, com sua cultura. Percebemos esse movimento,
na fala do monitor Procedimento:
[...] com o projeto nós conseguimos desenvolver várias intervenções nas escolas para interagir e culminar o conhecimento científico, solicitando que tivemos muitas trocas, não
só ensinamos como aprendemos muito com essas intervenções. (PROCEDIMENTO).

No entanto, estar dentro de uma sala de aula, explorando
um contexto diferente influencia na aprendizagem dos
monitores e colaboradores, pois estes se relacionam diretamente com uma realidade. Reafirmamos essa ideia na fala
do monitor Temática: “acredito que sim, já que proporciona ao
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licenciando uma nova visão do que é estar dentro de uma sala de
aula explorando o contexto em que o aluno está inserido”.
A interdisciplinaridade apresenta uma oposição há uma
ordem de organização do saber, ou seja, a fragmentação das
especialidades. Desse modo, Japiassú (1976) alerta para o
exagero da compartimentalização do conhecimento, uma
vez que o reduz a um objeto visto em partes. “Ademais ela
se afirma como uma reflexão epistemológica sobre a divisão
do saber em disciplinas para extrair suas relações de interdependências e de conexões recíprocas” (JAPIASSÚ, p. 54, 1976).
Percebemos essa ideia na afirmação do monitor Prática:
[...] o tema elegido para esta oficina propiciou com que eu
estruturasse a mesma com diversas disciplinas como Química,
Física, Biologia, Matemática, Português, Geografia e História.
Assim, por fim, destaco que a interdisciplinaridade exercida
por meio dos Programas e Projetos como o NT são de extrema
valia, pois dessa forma o aluno aprende e reconstrói seu conhecimento acerca dos temas elencados (PRÁTICA).

Portanto, é de extrema importância trabalhar a interdisciplinaridade através de temas, pois a partir desse pode-se
abordar mais de uma disciplina, ou seja, realizar desfragmentação do saber. Assim, temos a interdisciplinaridade
a partir da compreensão de Fazenda (2012), que explicita
como a união de várias especialidades, ou disciplinas para
realização de determinada oficina e/ou atividade na construção de um professor capaz de fazer a conexão entre elas.
De acordo com Fazenda (2012), a interdisciplinaridade
constrói um perfil de um professor portador de uma atitude
interdisciplinar. Esse docente se caracteriza por desejar o
conhecer e pesquisar, ter um comprometimento diferenciado para com os alunos, usar novas técnicas e procedimentos de ensino conforme a necessidade dos mesmos. O
monitor Método levanta essa questão afirmando:
Esta atividade contribui para minha formação no sentido
de aprimorar minha experiência enquanto professor no
que se refere ao planejamento de uma atividade, momento
importante no processo de aprendizagem, já que houve um
denso processo em que se estudou o conteúdo e as práticas
a serem realizadas (MÉTODO).

Desse modo, é imprescindível que o sujeito tenha um
perfil de professor pesquisador perante o ensino dos alunos,
a fim suprir a necessidade emergente no ensino e aprendizagem na perspectiva interdisciplinar. De acordo com
Fazenda (2011), a interdisciplinaridade caracteriza-se pela
atitude:
[...] coerente, que supõe uma postura única diante dos fatos,
é na opinião crítica do outro que se fundamenta a opinião
particular. Somente na intersubjetividade, num regime de
copropriedade, de interação, é possível o diálogo, única condição de possibilidade da interdisciplinaridade. Assim sendo,
pressupõe uma atitude engajada, um comprometimento
pessoal. (FAZENDA, p. 11, 2011)

Nesse sentido, a interdisciplinaridade será articuladora
do processo de ensino e aprendizagem na medida em que
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se produzir como atitude. Para que ocorra a manifestação da interdisciplinaridade os sujeitos destacaram que o
planejamento é peça essencial na elaboração de propostas
interdisciplinares. Notamos que a execução de atividades
diversificadas fez com que os sujeitos refletissem e pensassem criticamente sob sua prática docente, como relata o
monitor Ação ao afirmar que o projeto vem “auxiliando no
planejamento e execução de práticas diferenciadas e instigando o
pensamento crítico e reflexivo diante das mesmas.”
O monitor ATITUDE destaca que o projeto “contribui
bastante, por termos desenvolvido oficinas em várias escolas e
diferentes realidades podemos aprender na prática a vivência da
docência.” Nessa perspectiva, ressaltamos que as diferentes
realidades vivenciadas durante a execução do projeto, propiciaram que esses acadêmicos pudessem aprender com
situações do dia a dia a prática docente.
Como percebe-se nas falas dos sujeitos o fato das práticas serem desenvolvidas em diferentes âmbitos escolares
com realidades diferentes proporcionou uma concepção
diferenciada sobre o que foi estudado na universidade.
Logo, esses espaços proporcionados a eles, contribuíram
para preparar os monitores para a futura docência na
Educação Básica.
Ao apresentar esse meta-texto, o qual emergiu a partir
da fala dos monitores e colaboradores, constatamos que o
mesmo proporcionou uma reflexão sobre o que a interdisciplinaridade caracteriza-se para eles, pois citam a mesma
como metodologia. Percebemos então que dependendo do
olhar do sujeito a interdisciplinaridade pode constituir-se
de outras particularidades e levar a outro ponto de vista.
Em relação ao planejamento os sujeitos compreendem
que este é de extrema importância para execução das atividades e que para se desenvolver a interdisciplinaridade
se faz necessário focalizar as atividades com o contexto
dos alunos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos nas falas dos sujeitos que o Projeto Novos
Talentos contribui para a formação inicial dos mesmos. A
partir do projeto os licenciandos desenvolveram atividades
que envolviam a interdisciplinaridade e também que propiciavam espaços de reflexão sobre sua prática. Desse modo,
a partir da inserção em um espaço que promove a extensão,
os estudantes notaram que a interdisciplinaridade pode ser
um meio do estudante aprender de forma significativa os
conteúdos relacionados com as Ciências. Isso ocorre por
que existe o desafio ao estudante a questionar, a buscar e
a investigar novas concepções do seu contexto. A partir
de uma prática pedagógica interdisciplinar, o professor
pode transformar o seu aluno em agente da sua própria
formação, sujeito da sua aprendizagem, ensinando-o a
planejar, trabalhar com hipóteses e encontrar soluções
para os problemas reais (FAZENDA, 2012).
Para ser um professor interdisciplinar é necessária
uma formação que o capacite a envolver-se seriamente
com a aprendizagem dos seus alunos, o que habilitará ao
uso de ousadia na utilização das técnicas e procedimentos

pedagógicos, buscando novas possibilidades e estando
sempre com suas atividades docentes (FAZENDA, 2012).
Portanto, é importante para a formação do licenciando participar de projetos de extensão para ter um contato maior
com o ambiente escolar, assim poderá conhecer a realidade
do aluno e satisfazer as necessidades dos mesmos quando
for atuar como professor.
A partir da realização dessa pesquisa, concluímos que
a formação interdisciplinar de professores é fundamental
para que o docente compreenda como acontece a construção do conhecimento por parte do aluno e saiba se posicionar perante todos eles. Além disso, essa prática interdisciplinar faz com que o licenciando promova o diálogo, a
comunicação e a criticidade, sendo assim, capaz de buscar a
superação da fragmentação do ensino. Na análise realizada
emergiu a interdisciplinaridade como uma metodologia de
ensino, devido a isso, nos questionamos: A interdisciplinaridade realizada como metodologia é capaz de proporcionar
uma formação adequada e coerente com a proposta do
curso e com a realidade das escolas de Educação Básica?
Nesse sentido, desejamos com essa pesquisa mostrar
a importância dos projetos dentro de uma universidade
que forma professores. Temos como perspectiva que cada
vez mais projetos de extensão tenham a interdisciplinaridade como foco de trabalho, e que esses sejam inseridos
nas licenciaturas e principalmente nos cursos de áreas do
conhecimento. Assim, os licenciandos terão a oportunidade
de contato com a realidade da sala de aula e uma formação
integrada.
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RESUMO – A avaliação é componente didático-pedagógico gerador de informações aos docentes e estudantes
dos cursos de formação de professores, a fim de que conheçam a aprendizagem e os aspectos que precisam
ser apreendido no decorrer da formação sinalizando a necessidade de retroalimentação das dimensões formativas e da geração de condições produtoras dos conhecimentos necessários ao magistério. O objeto desta
investigação constitui-se da proposta de formação na área de avaliação descrita nas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN). O objetivo aportou-se na compreensão da formação avaliativa contida nas Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) 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. A
metodologia da investigação recorreu à abordagem qualitativa com a utilização das técnicas de coleta de dados
bibliográfica e documental. Com a investigação compreendemos que o conhecimento avaliativo é condição
sine qua non dos professores formadores que lecionam nos cursos de licenciatura. Constatamos a ausência
das indicações avaliativas nas DCN, apresentando lacunas para a formação de futuros docentes. Asseveramos
que na ausência deste conhecimento, a avaliação tem por fim características de verificação de aprendizagem,
medindo o desempenho discente recorrendo à utilização de instrumentos, objetivando aferição de nota, bem
como a aprovação/reprovação dos licenciandos, efetivando a relação unilateral do docente para o discente,
desvalorizando as manifestações existentes no processo de ensino-aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: formação avaliativa; diretrizes curriculares nacionais; avaliação do ensino-aprendizagem.
ABSTRACT – The evaluation is didactic-pedagogic generator component information to teachers and students of teacher
training courses, in order to meet the learning and aspects that need to be seized in the course of formation signaling the need
for feedback of the formative dimensions and producing conditions of knowledge necessary for the teaching profession. The
object of this research is the proposal of training in the area of assessment described in the National curriculum guidelines
(DCN). The goal arrived in the understanding of evaluation training contained in the National curriculum guidelines
(DCN) for initial training in higher level (degree courses, training courses for graduates and courses of second degree) and
for continuing education. The methodology of the research used a qualitative approach to the use of the techniques of bibliographic and documentary data collection. With the research we understand that the evaluative knowledge is a sine qua
non of teachers trainers who teach undergraduate courses. We note the absence of evaluative statements in DCN, showing
gaps for the training of future teachers. Asseveramos that in the absence of this knowledge, the assessment is intended to
check learning characteristics, measuring student performance through the use of instruments, aiming at standardization
of note, as well as the licenciandos pass/fail, effecting the unilateral relationship of the teacher to the students, devaluing
the manifestations present in the teaching-learning process.
KEYWORDS: evaluation training; national curriculum guidelines; evaluation of teaching learning.

1. INTRODUÇÃO
A avaliação é atividade constante na prática profissional
em diversas áreas. O médico solicita um exame ao paciente
e avalia para prescrever a medicação ou iniciar o tratamento, o engenheiro avalia o projeto, o administrador
conjectura o plano formulado para a empresa e avalia o
desempenho dos colaboradores na execução das ações, na

escola e universidade, o professor planeja, ensina e analisa
a aprendizagem dos educandos. No Brasil, especificamente,
na área da Educação, a avaliação apresenta-se em vários
níveis: avaliação em larga escala, institucional, do currículo
e do ensino-aprendizagem.
A dimensão avaliativa contemplada na investigação fora
a avaliação do ensino- aprendizagem. Diante dessa perspectiva, destacamos que as informações que a avaliação do
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ensino e aprendizagem produz destinam-se aos sujeitos
partícipes da formação, principalmente, aos professores e
discentes. Ao professor, o processo avaliativo é reconhecido
por sua utilidade, na medida em que permite a reflexão
sobre a prática, analisando a coerência entre os objetivos
definidos no inicio da disciplina, bem como dos procedimentos de ensino utilizados e os resultados obtidos, servindo para orientar a tomada de decisões pertinentes que
assessoram na continuidade do ensino e são favoráveis à
aprendizagem dos estudantes. É por meio dos resultados
da avaliação que o estudante tem conhecimento de como
está sua aprendizagem, do que deixou de aprender e, principalmente, das consequências que tais fatos acarretam
em sua formação.
Avaliação é componente didático-pedagógico do processo formativo, desse modo estudos acerca da temática em
voga são relevantes, uma vez que auxiliam na compreensão
e alertam aos trabalham e estudam nos cursos de formação
de professores, considerando que avaliar a aprendizagem
discente é tão importante como planejar e ensinar, pois,
sem avaliação torna-se complexo apreender o processo de
aprendizagem, assim como, os efeitos da prática docente.
Desta feita, destacamos a relevância de conhecermos as
indicações documentais, especificamente, no tocante a
avaliação do ensino-aprendizagem na formação de futuros professores para a educação básica, uma vez que os
aspectos avaliativos servem para replanejar ações, auxiliar
na tomada de decisões, modificar estratégias de ensino e
desvelar avanços e desafios que precisam ser vencidos na
aquisição da aprendizagem.
Nossa proposta de pesquisa objetivou compreender a
formação avaliativa proposta nas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DCN) para a Formação de Professores da
Educação Básica, uma vez que, as DCN servem como
documentos norteadores para a constituição dos Projetos
Pedagógicos (PP) dos Cursos Superiores. Por objetivos
específicos, pautamos na conceituação e caracterização da
avaliação do ensino-aprendizagem; descrição da proposta
de formação avaliativa presente nas Diretrizes Curriculares
Nacionais.
Os aspectos metodológicos constituintes do escrito
recorreram à abordagem qualitativa de pesquisa, portanto
tendo a necessidade que o pesquisador observe os sujeitos,
os fatos, as indicações e realize esforço para compreender
as diversas opiniões, dificuldades, destacando as características coletadas. Em relação aos procedimentos de coleta
de dados utilizamos a pesquisa bibliográfica e documental.
A pesquisa bibliográfica realizada através do levantamento
de referências teóricas analisadas, e publicadas no formato
escritos e eletrônicos, por exemplo, livros, artigos científicos, páginas de web sites (FONSECA, 2002). Na acepção
organizada por Gil (2002) a investigação documental, consiste na análise de “materiais que não recebem ainda um
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados
de acordo com os objetos da pesquisa.” (p.45). Os procedimentos metodológicos serviram para confrontar os aspectos
descritos pelos estudiosos de avaliação com as DCN destinadas a formação de professores para a educação básica.
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A organização das ideias no texto emanou do interesse
em pesquisar a descrição de formação avaliativa contida
nas DCN e, consequentemente, as indicações destinadas
aos docentes que atuam nos cursos de licenciaturas. Para
a sistematização da investigação, pesquisamos nas DCN
dirigidas a formação de professores a concepção avaliativa,
as finalidades da avaliação e a orientação para o trabalho
dos formadores.
No intento de gerar entendimento sobre o texto, subdividimos a revisão de literatura com os resultados em duas
partes. Inicialmente, delineamos os aspectos conceituais
avaliativos descritos pelos estudiosos da avaliação, acreditamos ser necessária a conceituação para a compreensão do
objeto de estudo em pauta. E posteriormente, destacamos as
dimensões documentais descritas nas DCN concernentes ao
trabalho formativo na área de avaliação que pode ser realizado pelos formadores nos cursos de licenciatura.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. Elucidando os conceitos
A raiz etimológica da palavra avaliar origina-se do latim,
provinda da composição de a-valere, que quer dizer “dar
valor a...” (LUCKESI, 2011). A conceituação avaliativa pode
ser considerada como a soma de fatores que pretendem
configurar o conceito comum para o objeto. Ao professor,
conhecer o conceito de avaliação e seus significados torna-se necessário na perspectiva de utilizá-lo na escolha do
modelo, na seleção da técnica, no planejamento, elaboração
dos instrumentos e seleção dos critérios para avaliar.
Salientamos que, diante do resultado coletado nos instrumentos avaliativos, é importante que o professor avalie
os aspectos relacionados com o objetivo de promoção da
aprendizagem discente. Avaliação do ensino-aprendizagem
consiste na tomada de decisão docente mediante os dados
apresentados pelos instrumentos avaliativos que foram
aplicados com os estudantes, objetivando a proposição de
estratégias para sanar as dificuldades de aprendizagem
dos estudantes.
Avaliação na perspectiva defendida por parte de Hadji
(2001, p. 129), “é uma operação de leitura orientada da realidade”. Na descrição expressa pelo autor, constamos a
importância do planejamento na avaliação e da perspectiva
norteadora que constituem as ações planejadas na orientação do trabalho docente.
A avaliação pode promover o intervalo da constituição do
conhecimento dos estudantes com os ensinamentos promovidos pelos docentes na intencionalidade que estes saberes
sejam ampliados. De acordo com Hoffmann (2002, p. 68),
é uma ação mediadora no processo de aprendizagem e a ação
avaliativa enquanto mediação se faria presente justamente
no interstício entre a etapa de construção do conhecimento
do aluno e a etapa possível de produção, por ele de um saber
enriquecido, complementado.

Na acepção organizada pela autora supracitada,
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constatamos que as práticas de avaliação são necessárias
para que os sujeitos produzam conhecimentos, ou seja,
revelem os conhecimentos existentes e os que necessitam
ser adquiridos ou redimensionados, uma vez que avaliação
é um processo assessorial e continuo.
A conceituação avaliativa organizada por Arredondo
(2002),
a avaliação deve permitir, por um lado, adaptações a atuação
educacional/docente às características individuais dos alunos
ao longo de seu processo de aprendizagem, e, por outro,
comprovar e determinar se estes atingiram as finalidades e
as metas educacionais que são o objeto e a razão de ser da
atuação educacional (p. 24).

Sendo assim, podemos destacar o processo avaliativo
como relevante para docentes e discentes na premissa de
proporcionar conhecimentos aos professores desvelando
as características de aprendizagem dos estudantes, assim
como, podendo comprovar aprendizagens e modificando
a prática docente conforme os resultados coletados nas
avaliações.
Nas palavras de Vianna (2005, p. 16), a perspectiva avaliativa é que,
[...] A avaliação não é um valor em si e não deve ficar restrita
a um simples rito da burocracia educacional, necessita integrar-se ao processo de transformação do ensino/aprendizagem e contribuir, desse modo, ativamente, para o processo
de transformação dos educandos.

Na acepção conceitual descrita anteriormente, percebemos que avaliação deve perpassar o processo de ensino sob
a responsabilidade do docente e de aprendizagem discente,
deixando de restringir a aplicação de instrumentos como
provas, seminários, dentre outros sem estabelecer critérios
e fornecer feedback aos sujeitos envolvidos.
Cabe aos professores reconhecerem que os procedimentos avaliativos precisam desenvolver uma lógica inclusiva,
conforme destacou Viana (2012) [...] “A lógica da avaliação
é a da inclusão, do diálogo por meio da participação como
responsabilidade tanto do professor como do aluno. Quanto
à forma de avaliar, torna-se mais importante a prática de
avaliação comprometida com a aprendizagem do aluno”
(p. 66). Nessa senda, é imprescindível que o docente utilize
diferentes instrumentos de coleta de dados na avaliação
para observar e registrar o desempenho discente, bem como
possa analisar suas possibilidades para planejar as intervenções visando à aprendizagem do estudante.
Além da lógica inclusiva que avaliação necessita apresentar, destacamos o compromisso politico e ético que o
docente deve assumir em relação à avaliação. Rios (2010)
enfocou que o compromisso político, no processo avaliativo, constitui-se como ação a serviço da aprendizagem,
auxiliando o educando no desenvolvimento da cidadania,
na promoção de atividades sistemáticas com temas socioculturais e metodologias ativas que possibilitem a formação
de um cidadão responsável, autônomo e com iniciativas
voltadas para uma prática destinada ao contexto social.

Os aspectos éticos auferem visibilidade na vivência de uma
avaliação fundada no princípio do respeito, solidariedade
e bem coletivo. O docente respeita o estudante, evitando
qualificações como estudioso ou sem interesse, fazendo
comparações entre desempenhos por via das notas, evitando comentários depreciativos que realçam a ausência
de conhecimento sobre determinados conteúdos.
Ao professor se faz necessário conhecer e compreender os conceitos avaliativos na perspectiva de fomentar
as escolhas dos modelos, funções, técnicas, instrumentos
e critérios que podem ser utilizados para obter melhores
informações acerca dos conteúdos e conhecimentos ensinados aos estudantes, objetivando o entendimento a respeito
das dificuldades de aprendizagem e de como proporcionar
melhorias educacionais na educação básica deixando de
utilizar avaliação de modo pontual, em algumas circunstâncias, realizada com a utilização de um instrumento avaliativo aplicado ao final de cada etapa de ensino para aferição
de nota sem considerar as aprendizagens desenvolvidas no
decorrer da disciplina.
Cabe ao docente a utilização da avaliação como recurso
a serviço do ensino e aprendizagem, utilizando o momento
da aula, pois qualquer atividade habitual de aprendizagem
pode e deve ser avaliada. Por exemplo, um estudo de texto,
uma aula de campo, uma pesquisa proposta, desde que
essas atividades sejam sustentadas por objetivos e critérios definidos previamente e informados aos discentes.
A avaliação é, pois, imprescindível para a aprendizagem,
porque aponta para revisão de programas, redimensionamento de conteúdos e práticas, propõe questionamentos,
demonstrando incompletudes e indicando caminhos. Deve
permanecer ao longo do processo, privando de reduzir-se
a um momento final de aplicação dos instrumentos.
No item seguinte, aliamos os aspectos teóricos, e,
principalmente, desvelamos as dimensões concernentes
à formação avaliativa descrita nas DCN, especificamente
no Parecer CNE/CP nº 2/2015 que aborda a formação de
professores da Educação Básica, em nível superior, curso
de licenciatura e graduação plena.

2.2. DCN e formação avaliativa: revelações
documentais
As indicações de formação docente instituída na LDB nº
9394/96 exigiram que as instituições formativas redimensionassem a proposta formativa, uma vez que os professores precisam compreender a relevância dos conteúdos
aliados ao planejamento, aos métodos e recursos de ensino,
assim como as dimensões avaliativas, para que os estudantes possam aprender depressa e rapidamente remodelar/
descartar estas aprendizagens, adquirindo novas aprendizagens na perspectiva de aplicabilidade destes conhecimentos no mundo do trabalho. Além desses conhecimentos,
Charlot evidenciou que,
[...] Hoje o professor é considerado um profissional. O seu
trabalho já não é, ou pelo menos não é apenas, cumprir
tarefas predefinidas, é também, e antes de tudo, resolver
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os problemas. Pode inovar, pedir conselhos a quem quiser, mobilizar recursos locais etc.: o que importa é que ele
encontre um jeito para resolver os problemas na sua classe
e entregue seus alunos bem-sucedidos (2013, p. 46).

Diante desses desafios destinados ao professor,
emerge a necessidade de políticas e aparatos legais que
subsidiem ou indiquem as modificações na/para a formação docente, e, principalmente atuação profissional. As
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos
de graduação foram aprovadas no ano de 2001, são indicações documentais compostos de deliberações doutrinárias e normativas organizada por comissão designada pelo
Conselho Nacional de Educação e estabelece resoluções
relacionadas à educação, em seus diversos níveis e modalidades, no Brasil. O objetivo das Diretrizes consiste na
orientação das instituições de ensino para articulação e
organização de suas propostas pedagógicas, ou seja, do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) visando à qualidade
da educação. Seus princípios norteadores são autonomia,
flexibilidade, profissionalidade e adaptabilidade. Neste
estudo, focamos no parecer CNE/CP nº 2/2015, ou seja,
nas 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, especificamente na formação avaliativa para o magistério.
As Diretrizes Curriculares Nacionais nº 2/2015 são
antecedidas pelo Parecer CNE/CP nº 9/2001 Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso
de licenciatura, de graduação plena que apresentou uma
análise do contexto educacional brasileiro. Evidenciando
os anos de 1980 e 1990, principalmente da proposta de universalizar o acesso ao ensino fundamental e expandir o
ensino médio e a educação infantil. Diante desse cenário,
as DCN atentam para a melhoria da qualificação profissional do docente e destacam a importância de políticas
nesta área. Com a resolução proposta, se estabelece que
os cursos de licenciatura devem ter currículos próprios e,
por esse motivo, se extinguiria o modelo 3+1 (três anos de
bacharelado e um ano de formação pedagógica).
A preocupação com a expansão do acesso ao ensino se
relacionou com os documentos formulados em âmbito internacional. Os países não podem se eximir da responsabilidade dessa oferta de nível de ensino. As diretrizes, portanto,
representam um marco de referência para organização
pedagógica dos diversos níveis e modalidades de ensino.
No parecer CNE/CP nº 9/2001, as características da
educação básica são apresentadas e também a proposta
de revisão dos modelos de formação do professor nas instituições de ensino superior. Por conseguinte, no parecer
CNE/CP nº 2/2015 destacasse as políticas de formação profissional e sua relação com as dimensões documentais, evidenciando os programas voltados à formação, destacando,
o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
– PIBID, o Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica – PARFOR, o Programa de consolidação das licenciaturas – Prodocência, a Rede Nacional de
Formação Continuada, o Proletramento, a Formação no
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Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, entre
outros, o apoio a cursos de segunda licenciatura, além de
discussões sobre novas bases para a formação inicial e continuada, cursos experimentais de formação de professores
direcionados à educação do campo e indígena. Tais perspectivas articulam-se, ainda, com políticas de inclusão e
estímulo ao conhecimento e respeito à diversidade que vão
encontrar espaço no âmbito das Conferências Nacionais
de Educação – Conferência Nacional de Educação Básica –
Coneb, realizada em 2008, Conae 2010 e Conae 2014.
No dispositivo legal do CNE/CP nº 2/2015 a formação
é considerada um componente da preparação profissional e o desafio a ser enfrentado é o fato de, nos cursos de
licenciatura, ser enfatizado o bacharelado, faltando a concepção de formação para o magistério que evidenciem os
aspectos didático-pedagógicos que embasaram o trabalho
docente perpassar todas as disciplinas que constituem a
matriz curricular. Esse dado é uma deficiência na estrutura
curricular dos cursos e precisa de modificação. Esse processo, no entanto, exige embates nas dimensões políticas,
institucionais e curriculares. Por esse motivo, o parecer
destaca a relevância da função do formador do professor,
enfatizando o compromisso que deve assumir ao formar
futuros docentes. Objetivando compreender esta caracterização de professor formador destacamos os escritos de
Mizukami (2005, p. 69-70), e a conceituação destinada a
esse profissional como aqueles que,
[...] envolvidos nos processos formativos de aprendizagem
da docência de futuros professores ou daqueles que já estão
desenvolvendo atividades docentes: os professores das disciplinas práticas de ensino e estágio supervisionado, os das
disciplinas pedagógicas em geral, os das disciplinas específicas de diferentes áreas do conhecimento e os profissionais
que acolhem os futuros professores.

As Diretrizes Curriculares Nacionais, de modo especifico, o parecer CNE/CP nº 9/2001 destinado à formação
de professores nos cursos de licenciatura de graduação
plena, indicam a reforma curricular como elemento transformador da proposta formativa na educação básica, indicando a necessidade de realização de revisão nos aspectos
essenciais da formação docente, tais como: a organização
institucional, a definição e estruturação dos conteúdos para
que respondam às necessidades da atuação do professor,
os processos formativos que envolvem aprendizagem e
desenvolvimento das competências do professor. Nesta
perspectiva, destacamos as dimensões destinadas à formação avaliativa dos docentes que atuarão na educação básica.
Para exercer a docência se faz necessário uma pluralidade de conhecimentos que englobem desde os conceitos
específicos de cada área, e principalmente envolvam as
dimensões sociais dialogando com as diferentes concepções
de sujeito e de mundo. Nos aportes e concepções fundamentais para a melhoria da formação inicial e continuada
e suas dinâmicas formativas, a docência, de acordo com as
indicações nas DCN é reconhecida,
como ação educativa e como processo pedagógico intencional
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e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógica os, conceitos, princípios e objetivos
da formação que se desenvolvem na construção e apropriação
dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do
ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes
visões de mundo (BRASIL, CNE/CP nº 2/2015, p. 42).

No que concerne à construção de conhecimentos, evidenciamos a sólida formação cientifica-cultural do ensinar
e aprender e destacamos o fato da necessidade de contemplar as dimensões do ensino/aprendizagem aliando-se ao
processo didático-pedagógica, tendo em vista que um dos
aspectos que o compõe é a avaliação, parte integrante do
processo de formativo, uma vez que possibilita diagnosticar
lacunas a serem superadas, aferir os resultados alcançados
considerando as competências a serem constituídas e identificar mudanças de percurso eventualmente necessárias,
ou seja, avaliação serve para que o docente identifique as
dificuldades de aprendizagem dos discentes, auxilie na
tomada de decisões e proponha estratégias que sanem/
minimizem os problemas de aprendizagem detectados no
decorrer do processo formativo.
Os egressos da formação inicial e continuada deverão possuir um repertório de informações e habilidades
composto pela pluralidade de conhecimentos teóricos e
práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso
formativo vivenciado, cuja consolidação ocorrerá no exercício profissional, sendo assim os egressos desenvolverão
conhecimentos que consistem na avaliação dos projetos
educacionais, conforme artigo art. 7º inciso VIII, “desenvolvimento, execução, acompanhamento e avaliação de
projetos educacionais, incluindo o uso de tecnologias educacionais e diferentes recursos e estratégias didático-pedagógicas” (BRASIL, CNE/CP nº 2/2015, p. 42).
Um dos núcleos que devem compor o projeto formativo
dos cursos de formação inicial em nível superior para o
magistério é o núcleo de aprofundamento e diversificação
de estudos das áreas de atuação profissional, incluindo os
conteúdos específicos e pedagógicos, e gerando a possibilidade da pesquisa e estudo dos conhecimentos pedagógicos
e fundamentos da educação, didáticas e práticas de ensino,
teorias da educação, legislação educacional, políticas de
financiamento, avaliação e currículo. Diante dessa premissa, avaliação é constituinte do núcleo formativo, porém,
não constam especificações da área avaliativa, ou seja, os
cursos podem ofertar na matriz curricular avaliação educacional, do ensino-aprendizagem, curricular. Ou seja, a
área na qual será ofertada no curso de licenciatura ficará
a cargo da IES, especificamente dos Colegiados.
A ausência dessa especificação de conhecimento acerca
da avaliação do ensino-aprendizagem nos inquieta, uma
vez que o trabalho formativo docente envolve e perpassa
a dimensão didático-pedagógica, e a avaliação constitui
esse processo.
Nosso escopo investigativo consistiu na avaliação da
aprendizagem, uma vez que é categoria constitutiva do
trabalho pedagógico com força indutora nas formas de

agir dos atores escolares merecendo atenção especial dos
sujeitos envolvidos na formação, visando entender/desvelar
seu modus operandi, dentro e fora da sala de aula, dentro e
fora das instituições formativa (SORDI E LUDKE, 2009).
Os conhecimentos avaliativos no tocante ao ensino-aprendizagem devem compor a formação para o magistério. Destacamos que avaliação na educação básica deve
ser periódica e sistemática, incluindo procedimentos e
processos diversificados, como por exemplo, o institucional,
de resultados, de processos, e principalmente no trabalho
formativo desenvolvido pelo professor visando aprendizagem e, consequentemente, qualidade da vinculação com as
escolas de educação infantil, ensino fundamental e médio.

3. CONCLUSÃO: AS CONTRIBUIÇÕES DO
ESTUDO
Na pesquisa realizada nas DCN, não localizamos aspectos que evidenciasse a formação dos licenciados na área
da avaliação do ensino e aprendizagem, uma vez que a
avaliação constitui o processo de ensino e aprendizagem
e possibilita o diagnóstico das lacunas acerca do conhecimento, oportunizando a constituição de competências e a
proposição de modificações nas estratégias utilizadas no
decorrer da prática formativa. Deste modo, é condição sine
qua non o conhecimento avaliativo dos docentes para auxiliar na emissão do juízo de valor, na tomada de decisão, e
consequentemente na proposição de estratégias que sanem
as dificuldades, de aprendizagem dos futuros docentes que
atuarão na educação básica.
A ausência do conhecimento avaliativo dos professores formadores acerca de avaliação, tem por finalidade
medir o desempenho discente recorrendo à utilização de
instrumentos, objetivando aferir nota ou aprovar os educandos, vinculando-se à relação unilateral do docente para
o estudante, deixando de lado as manifestações existentes
no processo de ensino-aprendizagem e que ocorrem no
transcorrer da formação.
Certos de que, para avaliar os estudantes nos cursos
de licenciatura, cabe ao docente desenvolver o planejamento, definir os objetivos avaliativos, escolher os critérios
de correção e elaborar os instrumentos avaliativos, que
fornecerão informações necessárias para saber como estão
os educandos mediante o perfil de formação estabelecido,
objetivando a coleta de informações para emissão do juízo
de valor e tomada de decisão na melhoria do processo de
ensino.
Faz-se necessário que a avaliação seja demonstrada
aos discentes dos cursos de licenciatura, no âmbito didático-pedagógico, desvencilhando-se da verificação das
aprendizagens que objetiva a quantificação dos conteúdos.
Referindo-nos à expressão “aspecto didático-pedagógico”,
estamos elencando as diferentes possibilidades, tais como
instrumentos, critérios, concepções de avaliação que deem
conta de subsidiar os conhecimentos docentes dos estudantes, que exercerão a docência.
A avaliação é um dos elementos norteadores do trabalho
do professore, na qual deve apresentar uma perspectiva
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reflexiva e emancipatória e, principalmente desvincular-se
da mera reprodução dos modelos utilizados pelos docentes no decorrer de sua formação sem significado para o
contexto educativo.
A avaliação do ensino aprendizagem constitui um conjunto de princípios, objetivos, procedimentos e instrumentos que o docente utiliza para coletar e sistematizar
informações referentes à aprendizagem dos discentes.
Diante dessa acepção destacamos a fragilidade da DCN
como documento norteador pelo fato das dimensões
avaliativas deixaram de ser evidenciadas, uma vez que a
compreensão avaliativa do docente é tão importante como
planejar e ensinar, pois sem avaliação torna-se complexo o
entendimento acerca processo de aprendizagem e os efeitos
da prática docente destinada aos futuros professores que
atuarão na educação básica.
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RESUMO – O objetivo deste trabalho é analisar a atuação do coordenador pedagógico na formação docente
numa perspectiva humanizadora. O trabalho refere-se a uma pesquisa de campo, em andamento, de caráter
exploratório, abordagem qualitativa. Os participantes da pesquisa foram coordenadores pedagógicos que
atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados indicam que o contexto das escolas demanda
do coordenador processos formativos subsidiados por princípios dialógicos e humanizadores bem como,
leva-nos a crer que a atuação deste profissional e seu papel na formação docente requer considerar as tensões
socioculturais de cada época e contexto enfatizando a condição humana.
PALAVRAS-CHAVE: educação; formação docente; coordenação pedagógica.
ABSTRACT – The purpose of this study is to analyze the pedagogical coordinator role in a humanizing teacher training
perspective. It refers to an ongoing exploratory field research with a qualitative approach. The Survey respondents were
pedagogical coordinators who work in the early years of elementary school. The results indicate that the context of schools
demand subsidized formation process from coordinator by dialogic and humanizing principles as well as, lead us to believe
that the performance of this professional and its role in teacher training requires to consider the socio-cultural tensions at
a time and the context emphasizing the human condition.
KEYWORDS: education; teacher training; pedagogical coordination.
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1. INTRODUÇÃO
A dinâmica social na contemporaneidade é marcada por
inovações tecnológicas, problemas econômicos, políticos,
ambientais e culturais. Vivenciamos um cenário de incertezas, crises de paradigmas, que requer dos indivíduos
pensamentos e ações inovadoras. No contexto das escolas,
estes fatores influenciam na dinâmica organizacional das
instituições bem como nas práticas sociais que subsidiam
os processos formativos. Assim, o momento em que estamos vivenciando demanda dos profissionais da educação uma compreensão aprofundada do seu papel frente
aos desafios contemporâneos no intuito de superar uma
visão fragilizada pautada, principalmente, na transmissão
e deixa em segundo plano a construção do conhecimento.
É nesse contexto que a formação docente configura-se
em um espaço e tempo de constituição profissional e formação humana imprescindíveis para superar os desafios

emergentes na contemporaneidade. Nessa perspectiva, o
coordenador pedagógico assume papel relevante nas escolas. Dizemos isso porque dentre suas dimensões de trabalho
está o desenvolvimento da formação docente tendo como
interfaces a prática pedagógica, os processos avaliativos e
de planejamento.
Por sua amplitude e relevância, discorrer acerca da
temática da coordenação pedagógica e sua relação com a
formação do professor tem ganhado centralidade nas políticas públicas educacionais de vários países, inclusive, no
Brasil. A atuação do coordenador pedagógico no contexto
escolar requer desse profissional tomar consciência do
seu papel, considerando as tensões socioculturais de cada
época e de cada contexto. Atualmente, o desenvolvimento
de processos formativos multidimensionais, humanizadores e que contribuam para a melhoria da qualidade de
ensino é um dos grandes desafios da educação.
O investimento na formação docente por meio da
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atuação do coordenador pedagógico num processo de
mediação e humanização no lócus escolar, possibilitará
a promoção de mudanças na educação e na escola, com
autonomia profissional, democratização, troca de saberes
e produção de conhecimento. Essa afirmação corresponde
a nossa concepção do professor e coordenador pedagógico
como seres histórico-culturais, protagonistas de suas histórias de vida e construtores de sua identidade profissional.
Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho é analisar a
atuação do coordenador pedagógico na formação docente
numa perspectiva humanizadora. Está referenciado por
uma pesquisa de campo, em andamento, de caráter exploratório, com abordagem qualitativa. O estudo foi desenvolvido com coordenadores pedagógicos que atuam nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, em escolas públicas da
rede de ensino do município de Barreiras, localizado na
Região Extremo Oeste da Bahia, Brasil.

2. A ATUAÇÃO DO COORDENADOR
PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO DOCENTE
O contexto social e as atuais politicas educacionais têm
impulsionado reflexões significativas que proporcionam
mudanças nas esferas governamentais no tocante à construção da qualidade social e de ensino, na efetivação de um
modelo educacional voltado para a promoção de saberes,
produção de conhecimentos e interação social, por meio
da valorização humana.
Freire (2014, p. 34) concebe a educação como um processo de busca permanente realizada pelo homem enquanto
sujeito inacabado, numa estreita relação entre “comunhão
e busca”. Nessa perspectiva, o processo educacional além de
promover a aquisição de saberes tem o papel de disseminar princípios e valores, formar para o exercício pleno da
cidadania, possibilitar a inclusão social, preservar a diversidade cultural. Pimenta (2010) enfatiza que a educação é
um processo de humanização pelo qual os seres humanos
são inseridos na sociedade. Assim, o espaço escolar não se
restringe apenas aquisição de saberes.
Neste perspectiva, corroboramos de Freire (1996) afirma
que o ensinar não se limita apenas em transferir conhecimentos, senão também no desenvolvimento da consciência
de um ser humano inacabado. Nesse sentido, ensinar é um
meio de compreensão da educação como forma de intervir
na realidade da pessoa e do mundo.
A escola assume a função social de promover educação
com a missão de romper muros e fronteiras, interagindo e
intervindo com outros espaços sociais (BATALLOSO, 2012).
Nesse contexto, o coordenador pedagógico, deve atuar com
base em princípios democráticos e valores humanos com
vistas à articulação entre a escola e a comunidade, possibilitando aos estudantes o acesso à educação de qualidade
e integral, capaz de garantir o pleno desenvolvimento de
suas potencialidades e o exercício pleno da cidadania.
Em consequência disso, a dinâmica organizacional
do trabalho pedagógico nas escolas requer dos profissionais que a constituem uma atitude formadora subsidiada
por uma concepção de educação como prática social e de
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escola como espaço e tempo relacional que proporciona
aprendizagem e desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, a escola é concebida como um contexto rico em
peculiaridades relativas a aspectos socioculturais construídos historicamente (BATALLOSO, 2012). Por ser assim,
os profissionais que atuam nas instituições de educação
responsabilizam-se por um grande desafio: compreender a
totalidade do contexto em que estão inseridos para assim,
pensar, articular e desenvolver ações pedagógicas significativas para os atores sociais que constituem a instituição
no cotidiano (MORIN, 2012).
Visto dessa forma, professores, coordenadores e equipe
diretiva comprometem-se, no exercício de suas especificidades, com o caráter de interdependência e conexão
dos aspectos que envolvem a educação. É nesse processo
complexo de constituição humana que destacamos a atuação do coordenador pedagógico. Isso porque, cabe a este
profissional atuar nas várias dimensões que configuram
a escola. A esse respeito, corroboramos com Vasconcellos
(2008, p. 11) ao afirmar que,
Coordenação tem para nós esta acepção ampla de aglutinação de pessoas em torno da busca de sentido para as práticas educativas que, embora ocorrendo em vários espaços
e tempos da escola, têm (devem ter) uma profunda articulação. A atividade educativa é essencialmente relacional.
Coordenação corresponde ao esforço de caminhar junto,
de superar as justaposições, as fragmentações ou a ação
desprovida de intencionalidade.

Para além de uma função fiscalizadora ou burocrática,
o espaço de trabalho do coordenador pedagógico engloba
ações permeadas por dialogicidade, estudo, reflexão e principalmente formação humana. Estes fatores geram questões teórico-práticas que refletem nas ações pedagógicas
constituintes das instituições de educação. Sendo assim,
ao analisarmos a atuação do coordenador consideramos a
complexidade desse contexto bem como as interfaces de
suas funções. Além do mais, refletir acerca da coordenação pedagógica é pensar em um espaço configurado por
formação profissional, articulação e desenvolvimento de
práticas pedagógicas importantes para a constituição da
identidade das instituições educativas.
A esse respeito, nossas reflexões se aproximam do que
diz Vasconcellos (2008, p. 85), “a esfera de atuação e preocupação da coordenação é muito ampla, (envolve questões
de currículo, construção do conhecimento, aprendizagem,
relações interpessoais, ética, disciplina, avaliação da aprendizagem, relacionamento com a comunidade, recursos
didáticos)”. Em consequência disso, o contexto de atuação do coordenador é marcado por ações educativas que
envolvem a docência, gestão, as famílias e alunos em um
movimento constante e desafiador de apropriação e partilha de saberes.
Com base nesses pressupostos, faz-se necessário que
a formação profissional do coordenador pedagógico contemple os conhecimentos e saberes necessários à atuação qualificada e competente, por meio do estabelecimento de: relações interpessoais com os diversos atores
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da comunidade escolar; atendimento das especificidades
educacionais, sociais, culturais e políticas presentes no
contexto escolar e social; articulação do trabalho coletivo e
participação reflexiva; ressignificação da gestão pedagógica
e das práticas de ensino e promoção de ações formadoras
no lócus escolar. Sob este ponto de vista, Placco e Almeida
(2009) enfatizam que a atuação do coordenador pedagógico
podem ser categorizadas em três dimensões: (1) articuladora que se constitui na articulação conjunta de um projeto
pedagógico democrático e de ações de capacitação para os
professores com outras ações na escola; (2) formadora que
se configurava no desenvolvimento de processos formativos
e a (3) transformadora num contexto complexo, dinâmico
e denso de relações que tem como objetivo a transformação da postura do professor por meio da avaliação de suas
práticas, da escola e da educação.
Na contemporaneidade, o coordenador pedagógico
assume o papel de um dos agentes de transformação da
escola, a sua atuação requer constantemente a articulação/relação com os diferentes atores escolares, bem como
a mediação da ação pedagógica. Placco (1994) denomina
esse movimento de sincronicidade, resultado de um processo dinâmico e crítico que possibilita a compreensão
do fenômeno educativo. A esse respeito, Orsolon (2009,
p. 20) enfatiza que o planejamento das ações pelo coordenador permite a consciência de sua sincronicidade, visto
que resulta na atribuição de “um sentido a seu trabalho
(dimensão ética) e destina-lhe uma finalidade (dimensão
politica) e, nesse processo de planejamento, explicita seus
valores, organiza seus saberes para realizar suas intenções
politico-educacionais”.
Em meio às reflexões sobre a função e atuação profissional do coordenador pedagógico no âmbito escolar que
se configurar como espaço-tempo do processo identitário
desse profissional, emergem como desafio o fato desse processo estar centrado no cotidiano das demandas da escola,
como desafios da identidade e da aprendizagem da profissão que dinamizam e subsidiam o desenvolvimento das
ações do coordenador (ALMEIDA, PLACCO e SOUZA, 2015).
É importante destacar que, esse movimento provoca
novas indagações, sinaliza novas necessidades, construções,
transformações e uma nova consciência da ação do coordenador pedagógico com atitudes desencadeadoras de um
processo contínuo de mudança. A atuação do coordenador
pedagógico na escola possibilitará a mediação pedagógica:
“o saber, o saber ser e o saber agir do professor” (ORSOLON,
2009, p. 22). Assim, é imprescindível que o coordenador
pedagógico compreenda as dimensões que constituem a
sua práxis, estabeleça uma relação humanizadora e dialógica com os professores, incentive práticas inovadoras
e desenvolva ações articuladoras voltadas para o trabalho
coletivo e o processo de formação continuada do professor.
Uma das especificidades desse profissional é sistematizar e desenvolver a formação docente, pautada em ações
de estudo e pesquisa para superação dos desafios da prática diária, com autonomia e segurança. A promoção da
formação continuada do professor na escola é relevante
e necessária para atender às necessidades do docente,

contribuir para o seu desenvolvimento profissional, buscando subsídios que fundamentem a prática pedagógica, a
construção de um projeto claro com uma meta estabelecida
sobre onde se quer chegar, uma educação para formação
de quais cidadãos.
Neste sentido, a formação inicial e continuada do professor, a estrutura curricular, a prática educativa, se constituem em um grande desafio que precisa ser (re)organizado,
(re)formulado. De acordo com Coité (2011), os processos
formativos devem proporcionar meios para a articulação
do saber e do saber fazer, necessários à construção de uma
educação transformadora e de qualidade. Entretanto, os
processos formativos precisam ser desenvolvidos de forma
significativa e prazerosa. Para tanto é imprescindível que
a formação seja planejada a partir dos anseios dos profissionais e demandas instituição.
A esse respeito Nóvoa (1992) afirma que a formação
precisa envolver reflexões e construção de saberes acerca
da profissão docente englobando aspectos históricos,
políticos, sociais e culturais. Assim, o espaço e tempo da
coordenação pedagógica torna-se ambiente de possibilidades para a constituição de uma identidade profissional
docente pautada em apreensão de sua própria história para
a construção de novos saberes. Para tanto é necessário que
a formação docente seja um processo constituído de diálogo
e reflexão para a aprendizagem pessoal e profissional. Estes
aspectos levam à possibilidade de desconstruir conceitos,
hábitos e atitudes enraizados para construir novos sentidos
e significados que norteiem a as ações dos docentes dentro
e fora das escolas. Assim, esse ambiente formador necessita
ser acolhedor e seguro, propício a debates, esclarecimentos, desabafos e crescimento pessoal/profissional, ou seja,
precisa ser humanizado e humanizador.
A ressignificação da formação docente possibilita (re)
pensar o fazer pedagógico, valorizando os processos de
formação humana a partir de uma prática humanizadora,
que busque desvelar em nossos educadores/educandos uma
postura diferenciada, na qual os vínculos afetivos sejam
fortalecidos e valorizados no processo de ensino-aprendizagem. Nessa direção, o coordenador pedagógico deve
desenvolver ações mediadoras e humanizadoras com o
objetivo de resgatar a esperança na educação, no ensino,
nos educandos e em si mesmo, a começar pela humanização das práticas pedagógicas e processos de formação
docente na escola. Entretanto, esse é um desafio do coordenador pedagógico, pensar no contexto da escola é atender
suas demandas no processo de formação docente.
Não se trata, contudo, de “formação sentada na escola”, isto
é, não significa que os professores devem ser formados sem
sair dos estreitos limites de sua escola. A formação pode ser
feita por várias modalidades, porém “centrada na escola”,
isto é, centrada no contexto organizacional onde estão os
professores. (ALMEIDA, 2013, p. 11)

Assim, as características pedagógicas e sócias da escola
são realidades singulares, e é nela que o professor e o coordenador aprendem a sua profissão em meio à constituição
de sua atuação. A escola precisa ser compreendida como
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espaço-tempo gerador e mobilizador das demandas da
formação humana, e abre uma discussão transformadora
e humanizadora.
Nesse sentido, entende-se que a formação do professor
é indispensável para a prática educativa, a qual se constitui
o lócus de sua profissionalização cotidiana no contexto
escolar. Dessa forma, compreender a formação docente
incide na reflexão fundamental de que ser professor é ser
um profissional da educação que trabalha com pessoas.
Essa percepção requer deste profissional de educação a
busca permanente pelos atos de formação, na busca constante do conhecimento por meio dos processos que dão
suporte à sua prática pedagógica e social. Tardif (2009, p.
150) destaca que ensinar é um trabalho emocional, no qual
“trabalhamos como seres humanos, sobre seres humanos
e para seres humanos”.

3. A FORMAÇÃO DOCENTE NO ÂMBITO
DA ATUAÇÃO DO COORDENADOR
PEDAGÓGICO: OS DESAFIOS DE UMA
AÇÃO HUMANIZADORA.
Este trabalho está referenciado por uma pesquisa de campo,
em andamento, de caráter exploratório, com abordagem
qualitativa, cujo objetivo é analisar a atuação do coordenador pedagógico na formação do professor numa perspectiva
humanizadora. A amostra foi constituída por 04 (quatro)
coordenadores pedagógicos que atuam nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, em 04 escolas da rede pública
de ensino do município de Barreiras, situado na Região
Extremo Oeste da Bahia, Brasil.
Para coleta de dados, utilizou-se o questionário (com questões abertas e fechadas) divido em duas partes, a primeira
destinada à caracterização dos participantes e a segunda às
questões relacionadas aos aspectos substantivos da pesquisa.
Os participantes são 100% do sexo feminino. Quanto ao grau
de escolaridade, 100% tem alguma Especialização e possuem
Graduação em Pedagogia. As informações coletadas foram
analisadas à luz de referenciais teóricos acerca da coordenação pedagógica e formação docente.
Os dados estão constituídos de significados e sentidos
que configuram a dinamicidade da atuação do coordenador
pedagógico. Assim, entendemos que cada um das respostas
são importantes para compreendermos a ação formadora
do coordenador numa perspectiva humanizadora. Nesse
sentido, serão apresentados a seguir os questionamentos
e o retorno dos participantes. Ao serem perguntados sobre
o conceito de educação, os participantes destacaram as
seguintes proposições, conforme quadro 01:
Quadro 01 – Conceito de educação
C01

A educação é humanizadora que torna possível todo ato educativo
e leva o sujeito à um processo de ressignificação pessoal e social.

C02

Processo de construção do conhecimento social, pessoal, filosófico e histórico do indivíduo para conquista da autonomia e da
cidadania.
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C03

Espaço de formação do indivíduo, formação acadêmica e produção
do conhecimento.

C04

Processo contínuo de desenvolvimento intelectual, moral do ser
humano. Ato de educar, instruir.

Fonte: Pesquisa de campo

As concepções sobre educação apresentadas pelos coordenadores pedagógicos correspondem a uma perspectiva
humanizadora, processo permanente e contínuo de desenvolvimento intelectual e moral do ser humano. Morin (2012)
dialoga quanto a necessidade de compreender a condição
humana, contextualizar os saberes, religar os saberes para
o desenvolvimento de uma educação para o futuro. Esse
pensamento nos remete às exigências do mundo contemporâneo que implica num novo perfil do professor e demais
profissionais da educação, de escola, produção de conhecimento e mudança de paradigmas. Nessa conjuntura, faz-se
necessário superar alguns paradigmas relacionados ao conceito de educação, compreendendo o caráter complexo do ser
humano, do conhecimento e da aprendizagem com sujeitos
criadores, íntegros, integrados, multidimensionais e único.
Nessa ótica, Coité (2011) ressalta a importância da
formação inicial e continuada ser abrangente, capaz de
permitir ao educador a renovação permanente e a competência pedagógica para melhor atender às exigências da
sociedade contemporânea provenientes dos seus processos
de mudança e transformação.
Daí a importância do coordenador pedagógico contribuir efetivamente para a construção coletiva de projetos
pedagógicos democráticos que correspondam às demandas
sociais, politicas e culturais, favorecendo o desenvolvimento de uma educação de qualidade e humanizadora.
Morin (2000) destaca que é fundamental ensinar a condição
humana por meio da integração “do pensamento, sentimento, educação, aprendizagem e vida, dando o devido
destaque aos saberes decorrentes das experiências vividas,
lembrando que cada indivíduo traz consigo a singularidade de suas experiências, de suas histórias de vida”. Sendo
assim, a formação docente, como especificidade da atuação
do coordenador pedagógico precisa também atender esse
preceitos humanizadores.
Nesse sentido, ao serem questionadas acerca das ações
que são desenvolvidas pelo coordenador pedagógico que
contribui para a formação docente na instituição na qual
trabalha, as participantes sinalizaram que são:
– Reflexões coletivas; tomadas de decisão articulando professores e equipe gestora para que as ações se concretizem;
estudos e análises dos processos educativos.
– Através de orientações nos momentos de ACs e estudos a
fim de subsidiar sua prática pedagógica.
– Nas reuniões do planejamento coletivo semanal, nos planejamentos por unidade, nos acompanhamentos individuais.
– Conselho de classe bimestral, planejamentos e atividades
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complementares individual e coletiva.

Nesses relatos, fica evidente a importância da ação formativa como especificidade da atuação do coordenador
pedagógico. Observamos que todas as ações estão vinculadas à dinâmica pedagógica das escolas que, organizadas sistematicamente, constituem o processo de formação docentes. Nesse ambiente de “reflexões coletivas”, “tomadas de
decisões”, estudos, pesquisas, planejamento o coordenador
é articulador que “motivava e instiga o grupo para reflexões
acerca da própria prática e favorece o planejamento e avaliação das ações [...]” (Oliveira, 2015, p. 64). Nesse sentido,
é necessário que o coordenador conheça a dinamicidade
organizacional da escola para que esse contexto seja transformado por ele, a partir das necessidades dos professores e
demanda dos alunos, num ambiente formador. Entretanto,
para que os “momentos de ACs”, o “planejamento semanal”
e o “conselho de classe” sejam espaços e tempos de formação
docente é preciso desenvolver práticas pedagógicas significativas planejadas a partir dos anseios dos professores
e necessidades das escolas, observadas pelo coordenador
pedagógico no cotidiano de sua atuação.
Nesse sentido, é imprescindível que o coordenador pedagógico assuma uma postura humanizadora em suas relações
sociais na escola. Assim, o processo de formação continuada
será construído a partir um olhar sensível desse profissional
no que diz respeito ao: contexto em que está inserido, às
histórias dos profissionais da instituição, às necessidades
do trabalho pedagógico. Em consequência disso, a formação
é subsidiada por diálogo, reflexão e aprendizagem.
Porém, por trabalhar nas várias esferas das instituições
de educação, é solicitado ao coordenador pedagógico o
exercício de funções que não fazem parte de suas especificidades. (VASCONCELLOS, 2008). Ademais, nesse contexto há obstáculos que dificultam a ação da coordenação
pedagógica, principalmente para desenvolver processos
formativos humanizadores. A partir disso, questionamos
às coordenadoras quais dificuldades enfrentam em sua
atuação, registradas no quadro a seguir:
Quadro 2 – Relação das dificuldades apontadas pelos
participantes
Falta de receptividade por parte de alguns professores
Espaço físico inadequado para o desenvolvimento das atividades da coordenação pedagógica
Os desvios de atuação como atividades de assistência administrativa e
deslocamentos temporários da função.
Falta de apoio institucional para o desenvolvimento das ações formativas na escola.
Fonte: Pesquisa de campo

A partir do exposto, observamos a interdependência
da atuação do coordenador com os demais aspectos que
configuram uma instituição educacional. Os desafios do
coordenador envolvem fatores relacionais, estruturais e
funcionais. Esta situação gera inquietações e dúvidas dos
coordenadores quanto às suas reais funções.
Além do mais, retrata a angustia desse profissional por

considerar que não está exercendo de fato uma das principais especificidades de sua profissão: coordenar pedagogicamente ações significativas, envolvendo os protagonistas
das escolas, para possibilitar aprendizagem e desenvolvimento humano. Por isso, concordamos com Vasconcellos
(2008, p.85) ao questionar: “afinal de contas, qual o papel da
supervisão? Diversas são as reclamações que emergem do
cotidiano dos coordenadores: sentem-se sozinhos, lutando
em muitas frentes, tendo que desempenhar várias funções.
Qual seria sua efetiva identidade profissional?” É nesse
contexto complexo e desafiador que a ação formativa numa
perspectiva humanizadora surge como alternativa importante para que o coordenador pedagógico compreenda a
realidade em que está inserido em sua totalidade.
Dessa maneira, ao estabelecer uma atitude humanizadora
que possibilite apreender elementos teórico-metodológicos
balizadores de sua prática cotidiana há o reconhecimento da
realidade como uma complexidade organizada e constituída
de subjetividades, sentidos e significados relevantes para
transformações significativas no ambiente escolar.
Os entrevistados foram questionados se “consideram
que a sua atuação como coordenador pedagógico seja
humanizadora. Por quê?”. As respostas revelam que os
participantes buscam desenvolver uma práxis humanizadora por meio da compreensão do fenômeno educativo, da
interação, do diálogo e trabalho coletivo, conforme sinalizado a seguir:
• Procuro o tempo todo compreender os processos que ocorrem no ato educativo preferindo sempre apoiar a equipe
docente e mediar suas necessidades junto a todos (equipe
gestora, pais, e vice-versa) – C01.
• Porque busco de todas as maneiras respeitar alunos, pais e
professores como agentes participantes e transformadores
de sua ação - C02.
• Na medida do possível, no que depende da ação pedagógica sim, mas no que depende nas condições de trabalho,
não - C03.
• Busco sempre dialogar com o outro, trabalhando de forma
coletiva, democrática na perspectiva de transformar uma
escola participativa entre família/escola, em busca de uma
sociedade humanizada - C04.

Esses aspectos favorecem o desenvolvimento de relações
mais humanas e comprometidas com um projeto educacional de qualidade, democrático e inclusivo. A atuação
da coordenação pedagógica na construção desse modelo
educacional, possibilita a consolidação de processos formativos voltados para humanização, disseminação de valores,
troca de saberes, experiências e produção de conhecimento.
Ademais, permite o reconhecimento do outro, a constituição da identidade profissional do professor e o desenvolvimento “de um olhar múltiplo, que capte a complexidade
dos fatos e das pessoas” (ALMEIDA, 2008, p. 17).
Ao serem inquiridos sobre os aspectos necessários para
modificar na sua atuação como coordenador pedagógico
para que sua ação seja humanizadora, obteve o seguinte
panorama:
• Dentro do atual contexto o coordenador pedagógico é
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aquele que atua mediando conflitos e buscando garantir
que todos possam exercer suas funções no ato educativo
(professores, gestores, pais, alunos, comunidade local). Essa
é uma questão que tem sido complexa – C01.
• Procuramos manter um bom diálogo entre os educadores
– C02.
• Ter as condições de trabalho para o desenvolvimento das
ações pedagógicas – C03.
• Os estudantes para entender melhor suas condições de
vida e assim ter condições de ser o mais coerente possível
com sua promoção – C04.

O coordenador pedagógico enquanto agente formador
e transformador da escola deve favorecer aos professores e
demais atores um ambiente prazeroso, favorável ao estabelecimento de relações interpessoais harmoniosas que
respeite o ponto de vista do outro, tornando o contexto
escolar uma ambiência de escuta sensível, alegria, prazer
e aprendizagem. É nesse ponto que, a educação precisa
facilitar e promover o desenvolvimento da “consciência, da
vontade, da compreensão e do compromisso, como dimensões estratégicas da aprendizagem e do ensino da condição
humana” (BATALLOSO, 2012, p. 149).
A sociedade contemporânea exige uma educação concebida
e desenvolvida como responsabilidade social, que seja capaz
de atender aos desafios e necessidades inerentes à pessoa
humana que, de acordo com Batalloso (2012) envolve os
aspectos ontológicos, epistemológicos e metodológicos. É
fundamental que o coordenador pedagógico atue em consonância com a promoção de práticas pedagógicas que compreenda a condição humana, comprometida com um processo permanente de auconhecimento e aprendizagem em
relação ao outro, voltada para os quatros pilares da educação:
o aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer
e aprender a conviver. Assim, o desenvolvimento de processos formativos docentes numa perspectiva humanizadora
tornam-se uma demanda das escolas e seus protagonistas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O contexto de atuação do coordenador pedagógico é desafiador, complexo e imprescindível para a construção da
qualidade educacional. Por ser espaço de formação humana
é constituído por subjetividades, histórias, culturas, sentidos e significados que dinamizam e impulsionam o desenvolvimento do trabalho pedagógico nas escolas.
Apesar dos desafios que obstacularizam o exercício de
suas especificidades, o coordenador pedagógico está ciente
da importância de suas ações principalmente no âmbito
da formação docente. Por considerarem a educação uma
prática social a escola passa a ser concebida com ambiente
formador, onde a teorização da prática pedagógica é ponto
de partida para a construção de projetos formativos significativos. Possibilitar a construção deste espaço de formação
é um desafio para o coordenador pedagógico. Isso porque,
seu trabalho é constituído de dimensões interdependentes,
mas possuem especificidades distintas.
Nesse contexto, assumir uma atitude humanizadora
auxilia o coordenador a compreender sua realidade e
342

apreender saberes necessários para o exercício da profissão.
A partir dessa conscientização o planejamento pedagógico, os processos avaliativos e principalmente a formação docente tornam-se práticas inter-relacionadas para a
formação humana e consequentemente potencializam o
processo de aprendizagem e desenvolvimento.
Nessa perspectiva humanizadora de formação docente,
a coordenação pedagógica torna-se espaço relacional para
troca de vivências e experiências, apreensão de saberes e
principalmente configura-se em um ambiente onde respeito, auxílio e cuidado são imprescindíveis por tratar de
formação humana. Assim, existe a possibilidade de exercício real da educação como prática relacional e a escola
passa a ser fórum social organizada a partir da dialogicidade e democracia para a qualidade de vida de todos que
a constituem.
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RESUMO – Este estudo analisa processos subjetivos e criativos em uma professora da Secretaria de Educação
do Distrito Federal em situação de formação continuada investigando indicadores de criatividade no seu
Trabalho Pedagógico e na transposição dos saberes advindos da Formação Continuada à sua prática com
as crianças; assim como seus estilos de aprendizagens e processos subjetivos neles implicados. Adota como
metodologia a Epistemologia Qualitativa que compreende a pesquisa como um processo de comunicação
dialógica, caracterizada essencialmente pelo caráter construtivo-interpretativo do conhecimento. Adotamos
instrumentos como entrevistas, completamento de frases, técnicas de explorações múltiplas, redações e
dinâmicas conversacionais. Percebemos indicadores de criatividade no Trabalho Pedagógico (TP) da professora e na transposição dos saberes da Formação Continuada ao seu TP. As práticas criativas, guiadas pelos
correspondentes sentidos subjetivos relacionados a ela, mostraram-se sempre evidentes e referenciadas pela
Formação. No tocante aos processos de aprendizagens da participante e os processos subjetivos neles implicados, percebemos construções subjetivas importantes acerca da função da Formação que fora planejada
na perspectiva do Sistema Didático Integral. Entendemos também que uma Formação pautada à luz de um
sistema didático que contribua para o incremento da criatividade pode favorecer aprendizagens produtivas.
PALAVRAS-CHAVE: criatividade; subjetividade; trabalho pedagógico; formação continuada de professores.
ABSTRACT – This study analyzes subjective and creative processes in a professor at the Secretaria de Educação do Distrito
Federal in continuing education situation, investigating creativity indicators in their pedagogical work and the implementation of knowledge arising from Continuing Education to practice with your children; as well as their styles of learning
and subjective processes involved in them. Adopts the methodology the Epistemology Qualitative comprising research as
a dialogical communication process, essentially characterized by constructive and interpretative nature of knowledge. We
have adopted instruments such as interviews, completing sentences, multiple exploration techniques, essays and conversational dynamics. We realize creativity indicators in pedagogical work (PW) of the teacher and the transposition of the
Continuing Education knowledge to its PW. Creative practices, guided by the corresponding subjective meanings related
to it, proved to be always evident and referenced by training. Regarding the participant’s learning processes and subjective
processes involved in them, we realized important subjective constructions of the role of training that had been planned
in view of the Didactic Integral System. We also understand that a training guided by the light of an educational system
that contributes to increased creativity can foster productive learning.
KEYWORDS: creativity; subjectivity; pedagogical work; continuing teacher training.

1. INTRODUÇÃO
Este estudo orienta-se pela Epistemologia Qualitativa
(GONZÁLEZ REY, 1997, 2002, 2005, 2007) que compreende
a pesquisa como um processo de comunicação dialógica,
caracterizada essencialmente pelo caráter construtivo-interpretativo do conhecimento e pela legitimação do singular como instância de produção do conhecimento científico.
A construção das informações se deu a partir de Estudos

de Caso, entendendo que casos singulares são apropriados para o estudo do fenômeno e a análise da riqueza de
sua complexidade. Os critérios para a seleção de quatro
participantes para o estudo foram: serem concursadas,
que atuassem como docentes em turmas de Educação
Infantil da rede pública de ensino do Distrito Federal há,
pelo menos um ano, serem cursistas da formação continuada em Educação Infantil da SEDF/EAPE e que garantissem permanecer na Formação até o final da mesma,
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assim como nesta pesquisa até o seu final. Para a finalidade deste trabalho, considerando a limitação de espaço,
trouxemos o Caso de uma delas. Adotamos os seguintes
instrumentos abertos e semiabertos para a construção das
informações, em diferentes momentos ao longo do curso de
formação, nesta ordem: 1. Meu Diário (na forma de diário,
cada página em branco indicava o dia corrente e continha o
comando: “escreva ou represente qualquer coisa que tenha
pensado ou sentido durante a aula de hoje”) - entregue às
cursistas no primeiro dia e recolhido no último dia. Foram
orientadas a levarem-no consigo a todas as aulas e que
se expressassem nele livremente durante ou ao final da
aula; 2. Completamento de Frases (GONZÁLEZ REY, 2002,
2005) - (foram apresentadas provocações indutoras, na
forma de começos de frases, para a participante completá-las. Exemplo: “As crianças...”) – aplicado no segundo
dia do curso, depois de lidas pelo pesquisador, foram reapresentadas à participante para que relesse suas declarações com a recomendação de que ficasse à vontade para
acrescentar, enfatizar, retirar ou alterar o que quisesse;
3. Redação (GONZÁLEZ REY, 2002, 2005) - cujo tema foi
“Minha Profissão”, aplicado no segundo dia do curso; 4.
Técnica de Explorações Múltiplas – T. E.M. (GONZÁLEZ
REY, 2002, 2005) - (foram apresentados comandos para
que a participante se expressasse da forma mais ampla
possível. Exemplo: “Expresse o mais detalhadamente possível as coisas que mais lhe agradam”) – aplicado no terceiro dia do curso; 5. Conversação (GONZÁLEZ REY, 2002,
2005) – Diálogos recorrentes iniciados na segunda semana
do curso, no local da Formação de modo informal e sem
roteiro; e também na escola onde a professora trabalhava
de modo formal, com roteiro e gravações em áudio. Cada
nova conversa era alimentada por aspectos indicadores
nascidos das conversas anteriores, assim como por suas
expressões nos demais instrumentos, cuidando de criar um
espaço dialógico espontâneo e afetivo. Tais conversações
foram realizadas durante e depois do curso.

2. REVISÃO DE LITERATURA
No campo teórico, esta investigação apoiou-se na Teoria da
Subjetividade na perspectiva histórico-cultural de González
Rey (1999, 2003a, 2005) e na compreensão de ensino e
aprendizagem de González Rey (2012) e Mitjáns Martínez
e González Rey (2012) que entendem aprendizagem
enquanto produção subjetiva. Sustentou-se também nas
concepções de Sistema Didático Integral para Contribuir
ao Desenvolvimento da Criatividade (MITJÁNS MATÍNEZ,
1997), de Trabalho Pedagógico Criativo e Aprendizagem
Criativa (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008a, 2008b, 2012a, 2012b).
A subjetividade na perspectiva histórico-cultural de
González Rey (2003b) é compreendida por sua “dimensão
complexa, sistêmica, dialógica e dialética, definida como
espaço ontológico” (GONZÁLEZ REY, 2003b, p. 75). É um
sistema multidimensional complexo influenciado pelo histórico-social do qual o sujeito faz parte como elemento ativo
em tal constituição. Nesta perspectiva, a subjetividade individual assume-se como experiência do sujeito histórico, a
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qual não pode ser desconsiderada quando se quer estudar a
criatividade no contexto dos processos de ensinar e aprender.
Entretanto há a subjetividade social, que, como pontuado por
González Rey (2005), “está constituída por crenças, mitos,
representações, discursos, tradições, ritos, padrões de relações que se articulam no funcionamento social, nas práticas
sociais e em suas diversas formas de institucionalização” (p.
56). Estas duas dimensões da subjetividade são indissociáveis, constituindo-se mutuamente. A subjetividade social do
espaço escolar nas suas relações com a subjetividade individual do professor pode inibi-lo ou motivá-lo à criatividade no
seu Trabalho Pedagógico. Daí a necessidade de o professor
assumir-se como sujeito ativo, crítico, intencional, assertivo, comprometido para a afirmação das suas condições.
Corroborando esta percepção, González Rey (2012) leciona
que “nos seres humanos a natureza psicológica do aprender é inseparável da subjetividade, que representa um nível
especificamente humano da psique, definida pelo caráter
cultural da existência humana” (p. 33). Aqui ‘sujeito’ é o “indivíduo singular, capaz de atuar sobre os próprios contextos
e processos que o determinam e de ser constituinte desses
mesmos processos” (GONZALEZ REY, 2004, p. 11).
O entendimento de criatividade em Mitjáns Martínez
(2208a) supera a visão de ferramenta pontual ou de
modismo, “sem um sentido real que oriente o trabalho na
direção de sua promoção” (p. 70). A criatividade, enquanto
processo subjetivo humano, “na sua simultânea condição de subjetividade individual e subjetividade social se
expressa na produção de ‘algo’ que é considerado ao mesmo
tempo ‘novo’ e ‘valioso’ em um determinado campo da
ação humana (Op. Cit., p. 70)”. Os termos ‘novo’ e ‘valioso’
estão colocados entre aspas para alertar da relatividade
dos termos: algo novo não precisa ser rigorosamente algo
inédito, pode ter sido adaptado ou reconstruído; valor é
um termo polissêmico, mas, para além da sua conotação
estatística ou monetária, queremos nos referir a algo relevante, precioso e legítimo. A criatividade é um processo
multidimensional e influenciado por múltiplos fatores,
sobretudo de cunho sociohistoricocultural e subjetivo. A
autora alerta que os processos subjetivos mediatizam de
forma complexa a expressão criativa. Mas este fenômeno
é sempre a expressão de sujeitos concretos que em determinadas condições são capazes de produzir algo criativo
(MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008a).
O Sistema Didático Integral é constituído por possibilidades concretas de se introduzir novidades na organização do Trabalho Pedagógico e, por conseguinte, nos
processos de aprendizagens dos alunos, potencializando
a criatividade nestes dois espaços, que poderá possibilitar
apropriações significativas do que é ensinado. O Trabalho
Pedagógico Criativo e a Aprendizagem Criativa podem estabelecer o clima criativo para que os processos de ensinar e
de aprender transcorram de forma desejada. Esta referida
atmosfera pode ser constituída por um sistema de comunicação criativa, conforme indica Mitjáns Martínez (1997).
Eis algumas possibilidades: centrar o processo docente no
aluno, em suas necessidades e possibilidades, tendo o professor como guia e facilitador; respeitar a individualidade;
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escutar os alunos, considerando suas perguntas e sugestões; fazer perguntas provocativas e sugestivas, evitando
dar respostas imediatas àquelas feitas pelos alunos (p.
181-183). Outras estratégias vinculadas a este Sistema são
o favorecimento para que a seleção e a organização dos
conteúdos e o material didático possam ser significativos; para que o planejamento, as estratégias e métodos de
ensino possam ser flexíveis, criativos e dialogados; para que
as avaliações e auto avaliações possam ser significativas e
verdadeiramente reorientadoras dos processos de ensino
e de aprendizagem; favorecer o clima de acolhimento afetivo e leveza nas interações professor/alunos (MITJÁNS
MARTÍNEZ, 2008a).
O Trabalho Pedagógico Criativo, que se expressa de
formas singulares no Sistema Didático Integral, incluindo
desafios e tensões produtivas, é entendido como “formas de
realização deste que representam algum tipo de novidade
e que resultam valiosas de alguma forma para a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos” (MITJÁNS MARTINEZ,
2008a, p. 71). Ou seja, ações pedagógicas originais, planejadas, que permitam avaliações dos seus impactos nos
níveis de aprendizagem e de desenvolvimento dos alunos.
Na crítica da autora (Op. Cit., Loc. Cit.) a “criatividade” é
utilizada comumente nas salas de aulas “como objetivos
em si mesmos, já que não são acompanhados de um interesse real para analisar sua eficiência e integrá-los com
outros elementos do Trabalho Pedagógico, para produzir
as melhorias necessárias na aprendizagem e no desenvolvimento” (p. 71). Algumas estratégias para a realização de um Trabalho Pedagógico Criativo: contemplar as
ações pedagógicas de quem ensina com “questionamento
e problematização da informação” (MITJÁNS MARTINEZ,
2008a); favorecer os alunos à “percepção de contradições
e lacunas no conhecimento” (Op. Cit., Loc. Cit.); elaborar
proposições personalizadas aos alunos. Isto é, levando em
conta a pluralidade de processos de aprendizagens presentes nas singularidades dos sujeitos em uma sala de aula,
formular questões dirigidas especialmente a cada aluno;
realizar um Trabalho Pedagógico flexível; incentivar os
alunos à solução inovadora de problemas; à independência,
à audácia e à sua autovalorização; incentivar a “produção de
sentidos subjetivos favorecedores de geração de novidade
que recursivamente alimentam essa forma de aprendizagem” (Op. Cit., Loc. Cit.).
Definimos Aprendizagem Criativa como “uma forma
de aprender caracterizada por estratégias e processos específicos, em que a novidade e a pertinência são indicadores
essenciais” e que “implica em estratégias que se caracterizam pela transformação personalizada dos conteúdos a
serem apreendidos, processo no qual emergem sentidos
subjetivos que de forma recursiva alimentam o processo de
aprender criativamente” (MITJÁNS MARTINEZ, 2008, p.
89). É importante salientar que na Aprendizagem Criativa
estão presentes ao menos três elementos que se articulam
(MITJÁNS MARTINEZ 2012a): “o exercício da condição de
sujeito no processo de aprender, no sentido do seu caráter
gerador, de ruptura e de subversão/transcendência em
relação ao dado” (p. 91); “a produção de sentidos subjetivos

favorecedores de geração de novidade que recursivamente
‘alimentam’ essa forma de aprendizagem” (p. 95) e a “atualização de configurações subjetivas diversas entre as quais
parece se destacar a aprendizagem como configuração” (p.
101). Fundamentados em Amaral e Mitjáns Martínez (2009)
apontamos as seguintes considerações: Criar meios para
que o aluno transforme os conteúdos de forma personalizada. Na perspectiva de Amaral e Mitjáns Martínez (2009)
“por meio da personalização o aluno transforma os conteúdos em algo novo, na medida em que se apropria deles
e recria-os em sua história singular” (p. 164); criar meios
para que o aluno seja capaz de ir além do dado, produzindo
“novas” ideias sobre o aprendido. Os significados e sentidos
são construídos pelo sujeito em situação de aprendizagem,
não resultam da intencionalidade de quem ensina (Op.
Cit.); criar meios para que o aluno compreenda-se sujeito
ativo da aprendizagem, o que pode favorecer o “exercício
da condição de sujeito no processo de aprender, no sentido do seu caráter gerador, de ruptura e de subversão/
transcendência em relação ao dado” (Op. Cit., p. 164); criar
meios para que o aluno compreenda-se sujeito “capaz de
posicionar-se e de se confrontar a partir de seus pontos de
vista e reflexões pessoais” (Op., Cit., p. 164).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Trazemos o caso da professora cujo pseudônimo é Sherle.
À época do estudo tinha trinta e oito anos e onze como concursada na SEDF somente atuando na Educação Infantil.
Nos dois últimos anos atuava como professora de Classe
Especial, composta por crianças com TGD (Transtornos
Globais do Desenvolvimento). Foi diagnosticada aos vinte
e um anos com a Síndrome de Turner, alteração cromossômica que acomete apenas as mulheres, afetando aspectos hormonais. Tal síndrome caracteriza-se por afetar o
crescimento (a estatura não alcança mais que 1,5m), pela
incapacidade de atingir a puberdade, pela infertilidade,
por malformações cardíacas, dentre outras. Cursou Escola
Normal e Graduou-se em Pedagogia pela Universidade
Estadual do Piauí.

3.1. Processos fundamentais de aprendizagem que
aparecem na professora assim como os principais
processos subjetivos que neles participam
no Completamento de Frases, instrumento aplicado no primeiro dia do Curso, ela já nos dá pistas sobre seus processos fundamentais de aprendizagem (Em itálico os trechos
completados pela participante, conforme esclarecemos na
Introdução): Aprendizagem faz sentido quando há prazer;
Aprendo mais facilmente quando me interesso pelo assunto;
Desejo estar sempre aprendendo; Eu aprendo com os livros e em
minha prática, sempre refletindo. No processo construtivo-interpretativo, há indicadores de que Sherle sinaliza para sentidos subjetivos relacionados a uma emocionalidade aprazível presente no ato de aprender, relacionados a conteúdos
que lhe interessam, portanto significativos. Concordamos
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com Pereira (2010) ao ressaltar que “o prazer na aprendizagem, o prazer de aprender, torna-se de fundamental importância para o sujeito que aprende, visto que desse prazer
nasce cada vez mais o desejo da descoberta, da aquisição
do conhecimento, nasce a possibilidade de restabelecer a
autoconfiança, a autonomia” (p. 118). Conforme González
Rey (2011) indicador designa “elementos que adquirem significação graças à interpretação do pesquisador, ou seja, sua
significação não é acessível de forma direta à experiência,
nem aparece em sistemas de correlação” (p. 112).
Sherle também dá pistas neste Completamento de
Frases para a compreensão que tem da processualidade
presente no ensinar-aprender e para uma relação indissociável importante: a teórico-prática. Entretanto a Redação
produzida por ela no segundo dia do Curso e a Técnica de
Explorações Múltiplas no terceiro dia, não aludem ao tema
“aprendizagem”, tanto como cursista na Formação, quanto
no seu Trabalho Pedagógico na perspectiva do aluno.
Embora tenha se referido ao tema no Complemento de
Frases, ainda assim compreendemos revelar o relativo nível
de interesse que tem por este aspecto. Ainda que demonstre
não ser absolutamente irrelevante.
No Meu Diário, na página reservada ao dia 19 de agosto,
terceira semana do Curso, já há este registro: “Hoje é dia 19
de agosto de 2014. Hoje fiquei triste, muito da aula não foi
novidade. Currículo, muita teoria que não está acontecendo
na prática.” Interpretamos que Sherle dá pistas de sentidos
subjetivos relacionados à unidade teoria/prática da aprendizagem, também expressa a ideia de uma aprendizagem
enquanto novidade, portanto mais próxima de um tipo
de Aprendizagem Criativa. Concordamos com Mitjáns
Martínez (2008) quando alerta que
a criatividade no processo de aprendizagem deve ser incentivada e estimulada no contexto escolar pela significação
que tem para o próprio processo de aprendizagem e para
o desenvolvimento do aluno em um sentido geral. (...) Não
podemos subestimar a importância que a criatividade, no
processo de aprendizagem, pode ter para a realização, o
bem-estar emocional do aluno e, consequentemente, para
os processos de saúde (p. 90).

Nas Dinâmicas Conversacionais são muitos os momentos em que o tema “aprendizagem” aparece, seja de forma
voluntária ou instigada. Como exemplo, recuperando a
história da descoberta da sua anomalia cromossômica, a
Síndrome de Turner, ela comenta com uma intensa emocionalidade: “- Até nove ou dez anos por enquanto tinha
problema só com a estatura, depois a questão hormonal,
porque as coleguinhas menstruavam e a minha vida estava
estagnada. Então era complicada a questão do desenvolvimento, mas o meu intelectual era tranquilo. O médico
falou que eu não ia aprender, não sabia o que eu tinha,
mas disse que eu não iria aprender. Eu fiz Escola Normal
e me formei na Universidade Estadual do Piauí. Sou uma
pessoa com muita força de vontade e corro atrás das coisas
que eu quero conquistar”.
Tal fato converte-se em elemento de sentidos subjetivos
fundamental em uma configuração que começa a emergir.
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Sherle revela assumir-se protagonista da sua história, toma
para si o papel de sujeito ativo ante a síndrome que lhe acomete. Posicionamento que certamente lhe favoreceu quebrar paradigmas impostos pela clínica médica, sobretudo
por diagnósticos precipitados. Parece-nos a emergência
do sujeito que aprende também aplicada à aprendizagem
da vida, marcada, sobretudo pelo desenvolvimento da sua
capacidade crítica e reflexiva, muito saliente nela. Aliás,
interpretamos que tal posicionamento enquanto sujeito
ante estes obstáculos na vida pessoal tenha implicações
na sua assunção enquanto sujeito nos seus processos de
educação formal até o presente.
Avançando nestas reflexões, nas Dinâmicas
Conversacionais ocorridas mais próximas do final da
Formação, lhe perguntamos o que ela entendia por “aprender” e o que ela aprendeu no Curso de Formação: “- Aprendi
a ter mais coragem, me deu força para questionar mais,
coragem de reivindicar um ambiente que eu possa fazer
um jogo, um ambiente agradável. A partir do Curso parece
que eu tenho mais respaldo na escola”.
Aqui que ela se refere, com destacada emocionalidade,
também às aprendizagens de outra natureza, mais social,
mais representativa da sua história de vida enquanto
alguém que convive com uma síndrome grave. No processo construtivo-interpretativo, compreendemos que estes
aprendizados, de tão caros e significativos a ela, impulsionam-na a outros aprendizados e também a ter um desempenho profissional reconhecido na escola. Fato constatado
em nossas conversas informais com membros da equipe
gestora, assim como nas Observações às suas aulas: em
várias ocasiões ex-alunos(as) dela e também professoras
entravam na sua sala para saudá-la e elogiarem seu trabalho.
Nas Observações às aulas do Curso de Formação, o
envolvimento, a autonomia e o protagonismo de Sherle
às atividades do Curso eram constantes, sempre pedindo
a fala e interpondo suas opiniões, sempre se posicionando
enfaticamente enquanto sujeito da sua aprendizagem,
discordando, confrontando os conteúdos ensinados pela
professora. Sempre que era possível fazia conexões das
discussões empreendidas com os seus conhecimentos e
sua história de vida, produzindo uma espécie de personalização dos saberes.
Este conjunto de análises, na perspectiva construtivo-interpretativa e articulando os instrumentos utilizados, nos
leva a considerar que os significados e sentidos do ato de
aprender em Sherle partem de tímidas evocações no início
da Formação, as quais vão se avolumando e se radicando
em processos de aprendizagens significativas e criativas.

3.2. Indicadores de criatividade na professora e na
transposição dos saberes advindos da formação
continuada às suas práticas docentes com as
crianças e os principais processos subjetivos que
neles participam
No Instrumento Completamento de Frases ela assim se
posiciona, na primeira vez: “Uma aula criativa encanta,
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traz satisfação”. Sherle relaciona a aula criativa ao prazer,
a sedução e a alegria. Sabemos que é um lugar-comum
tais associações, mas Sherle irá desenvolver melhor esta
sua percepção mais adiante. Em outros momentos o
Instrumento Completamento de Frases suscitava condições que permitiriam que ela elaborasse alusões diretas
aos temas criatividade e/ou criatividade no trabalho pedagógico,
já que as frases davam estas pistas. Embora não as tendo
feito, ela assim se posicionou: A forma como eu ensino é
dinâmica, estou sempre em movimento; Eu aprendo com
os livros e em minha prática; Gostaria de ser uma professora
capaz e dinâmica até aposentar.
Sherle já nos fala de dinâmica, de movimento. Tais afirmações
podem apontar para uma subjetivação relacionada à situação
de abertura e flexibilização que as novidades representam
para ela. Para reafirmar nossa indução, a expressão “dinâmica” aparece novamente na quarta frase quando diz que
deseja continuar sendo capaz e dinâmica até encerrar a carreira, sugerindo um clima de motivação característico das
aprendizagens criativas. A propósito Mitjáns Martínez (2012)
nos lembra que “a aprendizagem criativa é extremadamente
importante no mínimo por duas razões. A primeira delas é
a força e estabilidade que adquire o aprendido e suas possibilidades de utilização efetiva em novas situações” (p. 101).
Nas Dinâmicas Conversacionais, quando indagada se ela se
considerava uma pessoa criativa, ela faz uma negação que
nos parece um posicionamento de comedimento pessoal:
“- Não, não! Eu me acho uma pessoa agoniada, inquieta,
que tenta solucionar, tenta resolver. Tenho curiosidade e
interesse. Por exemplo, para introduzir a letra C eu fiz com
uma caixa de creme dental um carrinho!” (Diz, mostrando-o ao pesquisador). Aqui sua modéstia parece dissipar
a real resposta, uma vez que na continuidade da frase ela
significa-se criativa na prática pedagógica com seus alunos,
quando relata e mostra a experiência de criação realizada
com seus alunos.
Nossas Dinâmicas Conversacionais tiveram muitas idas e
vindas, muitas retomadas de questões que, depois de ouvidas
novamente nas gravações e transcritas, suscitaram que fossem retornadas a ela para outras reflexões. Fizemos, também
no final do ano letivo de 2014, ou seja, também final o Curso
de Formação, uma rodada de Dinâmicas Conversacionais
com cinquenta e cinco minutos de gravação provocando, com
colocações diretas e indiretas, o surgimento de indicadores
de criatividade na professora e/ou na transposição dos saberes advindos da Formação. Dentre estas provocações havia
uma pedindo que ela contasse como foi a última aula que deu.
Ela relatou que organizou um brincar livre com massinha
e exibiu o filme do Dumbo, personagem da Disney. Ante
nossa indagação sobre o uso da massinha e do filme para
investigarmos indícios de ação efetivamente criativa, ela
emocionadamente se posicionou dizendo que “- A intenção
foi fugir de atividades fotocopiadas, que a gente questiona
no Curso de Formação e dar a liberdade para eles. O Dumbo
também traz a questão da aceitação do outro, das diferenças,
da diversidade”. Interpretamos que este posicionamento
representa sentidos subjetivos de uma criatividade que precisa ser útil. De fato, Sherle se apropria dela para atribuir
sentido à sua prática pedagógica. Neste caso, elegeu o tema
inclusão escolar que foi um dos assuntos da Formação.

Nas Observações às suas aulas, tomando por base as recomendações do Sistema Didático Integral para Contribuir ao
Desenvolvimento da Criatividade formulada por Mitjáns
Martínez (1997), Sherle recorrentemente selecionava seus
materiais didáticos objetivando que fossem sempre significativos, alternando brinquedos, livros infantis de diversos
tamanhos e assuntos, exibição de vídeos no seu notebook,
construção de brinquedos com as crianças, contação de
histórias, etc.; suas estratégias de ensino se mostravam
sempre flexíveis, criativas e dialogadas, muitas vezes ela
suspendia a atividade que iniciara em troca de outra quando
a receptividade no aluno não era boa; promovia o clima de
acolhimento afetivo e de leveza nas interações com as duas
crianças, por meio de tratamento carinhoso e de afagos
constantes; realizava recorrentemente perguntas desafiadoras para as crianças, com base na atividade que realizavam
no momento; o Trabalho Pedagógico se mostrava flexível
até ao ponto de o seu planejamento tomar absolutamente
outro rumo (tínhamos cópia do mesmo e, com ele em mãos,
acompanhávamos a aula), incentiva constantemente os
alunos a insistirem na solução dos desafios propostos.

4. CONCLUSÃO
Em coerência à Epistemologia Qualitativa, alertamos que
este estudo nada pode concluir. Produz conjecturas, busca
abrir novas zonas de sentido e de inteligibilidade em relação ao problema estudado. Como bem nos aponta González
Rey (2014) “o principal achado de uma pesquisa seria desenvolver uma trama nova de significados” (p. 17). Desta forma,
recuperando o objetivo geral deste estudo que foi analisar
processos subjetivos e criativos em professoras atuantes
na Educação Infantil da SEDF em situação de Formação
Continuada na perspectiva de uma Aprendizagem Criativa
e suas repercussões no Trabalho Pedagógico com as crianças, destacaremos as principais construções às quais foi
possível chegar. Interpretamos a participante do Curso de
Formação como aquela que compreende e se compromete
com processos de aprendizagens significativas e criativas
para o Trabalho Pedagógico; aquela que persevera no estabelecimento de relações entre os conteúdos aprendidos e
também destes com as realidades na qual atua, assim como
onde e de que forma tais conhecimentos podem aplicar-se no seu cotidiano. Em diversas situações percebemos
a emergência de sentidos subjetivos das aprendizagens
enquanto processo que comunica o novo e que alimenta
recursivamente novas aprendizagens; há indicadores da
percepção do caráter produtivo do conhecimento.
Percebemos indicadores de criatividade no Trabalho
Pedagógico da professora e na transposição dos saberes advindos da Formação Continuada ao seu Trabalho
Pedagógico com as crianças. As práticas criativas, guiadas
pelos correspondentes sentidos subjetivos relacionados a
ela, mostraram-se sempre evidentes e referenciadas pela
Formação. Ampliando nossas interpretações, entendemos que Formações planejadas na perspectiva do Sistema
Didático Integral favoreça a compreensão da importância
de estratégias didáticas criativas no Trabalho Pedagógico,
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a partir da construção de sentidos subjetivos consistentes
acerca do valor da criatividade para suas práticas e desta
integrar de fato os seus repertórios pedagógicos.
No tocante aos processos fundamentais de aprendizagens da participante do estudo e os processos subjetivos
neles implicados, percebemos construções subjetivas essenciais acerca da função da Formação que fora planejada na
perspectiva do Sistema Didático Integral. Interpretamos
que, partindo de omissão ou acanhamento na representação deste aspecto no início da Formação por parte das participantes, chegou-se a uma consolidação destas construções
como produtivas. Por extensão, entendemos também que
uma Formação pautada à luz de um sistema didático que
contribua para o incremento da criatividade pode favorecer
aprendizagens produtivas (significativas e criativas). Este
estudo deseja ser uma devolutiva aos colegas educadores
que se inquietam contra aprendizagens meramente memorísticas e voláteis, que não se incorporam às bagagens do
sujeito, que não produzem transformações.
Por fim, consolida-nos a convicção de que o Trabalho
Pedagógico Criativo por parte de quem ensina e o favorecimento de Aprendizagens Criativas a quem aprende, sustentadas em uma organização didática que contribua para
o desenvolvimento das aprendizagens criativas, como o
Sistema Didático Integral, podem constituir-se em diferencial
importante na vida escolar e pessoal dos alunos.
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RESUMO – Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um curso de formação continuada para professores
da área de Códigos, Linguagens e suas tecnologias no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal. A metodologia adotada é a Pedagogia histórico crítica. Apresentamos as principais obras do ENEM
em intertextualidade com o cinema e outras linguagens, como o teatro, de forma a discutir a atualidade dessas
obras. O objetivo é repertoriar os professores para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes,
bem como de práticas sociais emancipatórias.
PALAVRAS-CHAVE: formação continuada; literatura; ENEM; intertextualidade; pedagogia histórico-crítica.
ABSTRACT – This work shows the development of a professional continued qualification course for teachers of Codes,
Languages and its Technologies, in the context of Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Brazil). The adopted
methodology is the historical-critical pedagogy. We presente the main works of ENEM, in intertextuality with the cinema
and other languages, such as theatre, in order to discuss these woks value in the present times. The goal of the course is to
draw up teachers to the development of critical thought in the students, as well as emancipatory social practices.
KEYWORDS: continued professional qualification; literatue; ENEM; intertextuality; historical critical pedagogy.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho aborda a formação continuada do
docente de Letras e áreas afins, no âmbito da Secretaria
de Estado de Educação do DF, que possui um Centro de
Formação dos Profissionais de Educação (EAPE) com o
objetivo de, entre outras ações, oferecer cursos de formação
continuada para os servidores, tanto da carreira magistério,
como assistência (secretário escolar, merendeiro, etc). A
cada cinco anos o servidor deve apresentar certificados que
comprovem 180 horas de cursos de formação continuada
para progressão por mérito no plano de carreira, o que
popularmente é chamado de “pular barreira”.
Nesse contexto, em 2016, um dos cursos oferecidos foi
“O que quer, o que pode essa língua: literatura e cinema em
diálogo com o ENEM”, cuja proposta, concepção e metodologia apresentamos neste artigo. Inicialmente, lançamos
questões caras ao profissional de Letras e áreas afins no
tocante aos diferentes textos e ao poder persuasivo da linguagem, quase sempre a serviço da mídia, da ciência, da
sociedade de consumo, entre outras.
A linguagem artística pode se contrapor a esse aspecto
serviçal e instrumental da linguagem, a medida que tira a
palavra de seus automatismos e confere a ela significado
original. Dessa forma, a arte literária é construção de
conhecimento, não mera fruição estética, e surge como
promotora do pensamento crítico e transformador que
tanto desejamos construir com nossos estudantes.

A metodologia utilizada no curso segue a Pedagogia
Histórico Crítica, de Demerval Saviani (2008) e será explicitada no desenvolvimento deste trabalho.

2. DISCURSO, LEITURA E DILEMAS DO O
PROFISSIONAL DA ÁREA DE LETRAS NA
ATUALIDADE
Nosso enfoque, dentro da temática formação docente, é
voltar à velha, mas não esgotada, questão da linguagem e
persuasão na formação dos autores e leitores críticos. Ao
retomar esse problema, não pretendemos esgotá-lo nem
afirmar a sua validade em todos os contextos e abordagens
em que essa discussão se faz presente. Pensamos em tão-somente incitá-los à problematização desse nosso principal
objeto de estudo que é a linguagem.
Adilson Citelli (2004), no livro Linguagem e persuasão,
nos diz que o elemento persuasivo está colado ao discurso
como a pele ao corpo. Segundo o autor, é muito difícil rastrearmos organizações discursivas que escapem à persuasão. Por isso os atos de leitura e da escrita entram como
questão de primeira ordem na formação do estudante.
Não estamos falando do conceito recorrente de leitura
e de escrita como capacidade de decodificar palavras (significante/significado/significação) e registro articulado
dos signos linguísticos, mas de um modo investigativo
desses atos. Se as palavras, por exemplo, nascem neutras
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em estado de dicionário, ao se contextualizarem, passam a
expandir valores, conceitos, pré-conceitos. Iremos viver e
aprender em contato com outros homens, mediados pelas
palavras, que irão nos informar e formar. As palavras serão
por nós absorvidas, transformadas e reproduzidas, criando
um circuito de formação e reformulação de nossas consciências, pois a consciência se forma e se expressa concretamente, materialmente, através do universo de signos.
Pode-se, portanto, ler a consciência dos homens através
do conjunto de signos que a expressa.
O teórico soviético Mikhail Bakhtin (1995), observa que
é impossível nos afastarmos do estudo das ideologias, o
estudo dos signos, e que a questão do signo se prolonga
na questão das ideologias. Isso vale tanto para os signos
verbais quanto para os não-verbais.
Acerca do discurso persuasivo é possível afirmar que
os seus signos, marcados pela superposição, são colocados como expressões de “uma verdade”, mas que querem
fazer-se passar por sinônimos de “toda a verdade”. Nessa
medida, não é difícil depreender que o discurso se dota de
recursos retóricos objetivando o fim último de convencer
ou alterar atitudes e comportamentos já estabelecidos.
O discurso persuasivo é sempre expressão de um discurso institucional. As instituições falam através de signos fechados, monossêmicos, dos discursos de convencimento. Tanto as instituições maiores – o judiciário, a
igreja, a escola, as forças militares, o executivo etc – quanto
as microinstuiçoes – a unidade familiar, a sala de aula, a
sociedade de amigos etc.
No que se refere ao discurso competente, o mito de eficiência costuma desconsiderar as naturezas e finalidades
dos bens produzidos. Assim um pesquisador de física atômica consegue descobrir uma partícula com maior poder de
destruição do que as já existentes, então a ele está assegurado o galardão da competência, pouco importando a natureza ética de tal descoberta: a glória do cientista virá, ainda
que pela porta do inferno. É possível objetar que o biólogo
que ajudou a encontrar a cura para o câncer, contribuindo,
portanto, para acabar com um mal que ataca a humanidade,
revelou, felizmente, eficácia e competência. O problema não
está obviamente, no fato da eficácia e da competência, mas
na sua natureza e no uso alienado que dela se faz. Ao diluir
tudo num plano meramente concorrencial e triunfalista,
as instituições impedem que se façam perguntas, que se
indaguem das naturezas das competências.
Os textos impressos, principalmente os livros, sempre
receberam o status de transmissores da verdade sobre o
conhecimento. O percurso da desconstrução dessas “verdades” tem sido um grande desafio tanto para os educadores
quanto para os educandos, pois no nosso imaginário o que
está impresso e publicado está legitimado. Esse, no entanto,
é apenas um dos problemas que enfrentamos.
O desenvolvimento tecnológico, nas últimas décadas,
tem afetado de forma positiva, mas também negativa,
os meios e modos de comunicação na sociedade. Essas
mudanças refletem-se na área da Educação e, particularmente, nas escolas e universidades. A experiência em sala
de aula, apenas para fazer um recorte metodológico, nos
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tem mostrado um paradoxo na relação entre a disseminação da informação e a construção de conhecimentos. O
problema da autoria, a confusão entre pesquisar e fazer
cópias literais, (não estamos falando sequer das paráfrases)
nos sites, nos livros, nos jornais, nas revistas especializadas, está longe de ser resolvido. O acesso à internet, como
mais um canal de pesquisa, ainda não acontece de forma
consciente para todos. A rapidez com que as informações
aparecem nas nossas telas, nos diferentes formatos e estilos
é uma armadilha para o incauto, além de causar imobilidade, também provoca uma sensação de incapacidade para
o diálogo – parece que tudo já foi dito, só nos resta copiar
o discurso dos outros.
Isso nos leva a uma outra reflexão: nosso atual modo
de vida. O cotidiano cada vez mais tecnologizado, pelo
menos para uma parcela da sociedade, criou-nos a ilusão
de ganharmos mais tempo... O tempo foi racionalizado
ao máximo nos afazeres cotidianos ditos prosaicos e, no
entanto, nos queixamos de não termos tempo para ler,
escrever, divertir, namorar, lutar e devanear.
Avassalados pela proliferação de textos persuasivos na
publicidade, no discurso religioso, no discurso do livro
didático, nos discursos dos justiceiros, restam-nos algumas
perguntas: como formar cidadãos que saibam ler criticamente o universo discursivo que os cercam? Como fugir da
persuasão, sem, no entanto, ignorá-la? É possível afirmar
que a arte é um dos caminhos para essa encruzilhada?

3. FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA E
FORMAÇÃO DE LEITORES
As vanguardas artísticas sempre reconheceram e valorizaram as alteridades e singularidades dos sujeitos, atuando no
sentido de desconstruir mitos, estereótipos e preconceitos
instalados pelas instâncias e discursos institucionais que
alijam e excluem populações inteiras em processos de descriminalização por raça, gênero, orientação sexual entre outras.
A educação dos sentidos, proporcionada pelo tratamento criativo no aprendizado da Língua, Literatura e da
História, volta-se para os professores do Ensino Médio,
interessados por um processo de apreciação/criação dos
variados recursos propiciados pelos códigos verbais e não
verbais, além de objetivar a ressignificação do processo
ensino-aprendizagem da arte como uma das dimensões
do desenvolvimento sustentável na formação dos alunos.
Além de focalizar a relação intertextual como operador
de leitura, a partir das linguagens artísticas da literatura
em diálogo com o cinema, o curso pretende discutir o papel
do leitor diante da obra de arte, num movimento de ação,
e não de passividade, promovendo o senso crítico e o exercício da cidadania.
O propósito é que, nesse processo, a formação continuada venha incrementar a prática pedagógica do professor
de literatura, no sentido de transcender a visão do senso
comum de arte como ornamento e/ou reflexo da sociedade.
Ao mesmo tempo em que se operacionaliza a formação e/
ou o letramento literário no contexto do ensino médio,
reiteramos o princípio da formação crítico-emancipadora
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na reorganização do trabalho pedagógico realizado pelos
profissionais em formação.
Italo Calvino (1993) apresenta várias definições do termo
clássico na literatura. Nosso curso pretende retomar alguns
como eixo de nossa fundamentação teórica. As definições
de Calvino nos são favoráveis por vários motivos: entre eles,
estão os cursistas, professores que já leram as obras propostas no curso e, ao mesmo tempo, muitos de seus alunos,
que as lerão pela primeira vez. Em sintonia com os nossos
objetivos, encontramos a segunda definição de Calvino:
Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma
riqueza para quem os tenha lido e amado; mas constituem
uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los
pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los.
(CALVINO, 1993: p. 10).

No primeiro caso, desejamos que nossos professores
cursistas possam reler essas obras como uma leitura de
descoberta como a primeira; para os nossos jovens, que
possam experimentar, com o ato da leitura, um sabor e
uma importância peculiares e que tenham a sorte de lê-los
nas melhores condições para apreciá-los, por meio de ações
pedagógicas significativas.
Estamos convencidas de que as obras aqui apresentadas
estão no rol daquelas que são consideradas clássicas porque
nunca terminaram de dizer aquilo que tinham para dizer.
Uma vez que que os textos literário e cinematográfico são
produtos de uma criação coletiva, a voz de um autor é mais
uma voz que se manifesta ao lado de um coro de outras
vozes, no tempo grande da literatura, com as quais se põe em
acordo ou desacordo. São dialógicos os livros que chegam até
nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam
a nossa e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas
culturas que atravessaram, segundo a sétima definição de
clássico de Calvino e a perspectiva dialógica de M. Bakhtin.
Ler um texto artístico implica ser capaz de apreender os
significados inscritos no interior de um texto e de correlacionar tais significados com o conhecimento de mundo
que circula no meio social em que o texto é produzido. A
utilidade dessa dupla aptidão é indiscutível: no âmbito
da formação, é o seu caráter interdisciplinar o traço relevante, pois que interfere sobremaneira no ensino de todas
as demais matérias do currículo, principalmente na área
de Códigos e Linguagens e suas Tecnologias.
Os objetivos e a metodologia do ensino de literatura para
o ensino ainda não estão bem claras para o professor: se por
um lado compreende que a aula expositiva não tem mais
lugar no século XXI, por outro é assombrado pela necessidade de fazer os alunos passarem no vestibular e pela
dúvida de que uma “aula diferente” atenda essa necessidade.
William Roberto Cereja (2004) lança luz sobre essa
questão. Em entrevista com alunos de algumas escolas de
ensino médio de São Paulo, tanto púbicas como particulares, constata que a maioria entende que um curso ideal
de literatura contemple:
(…) aulas participativas, com amplas discussões sobre os
textos; construção de relações entre literatura e outras artes

e linguagens; abertura para que o aluno participe da construção do conhecimento, desenvolvendo pesquisas e seminários; conteúdos significativos, que permitam refletir sobre
o mundo contemporâneo. (p.43)

Evidentemente, é preciso levar em conta o pequeno
recorte da pesquisa, e o autor não ignora isso. Porém, em
conversa informal com estudantes do DF, observamos o
mesmo anseio. Há que se levar em conta também, o desinteresse e a indisciplina, que são um entrave real para o
professor, tanto é assim que o MEC veicula, desde junho
do corrente ano, uma campanha publicitária com seguinte
texto: “No Brasil, um professor gasta, em média, 20% do
tempo com indisciplina na sala de aula. Respeite os seus
professores. São eles que vão te ajudar a ser um campeão
na vida!” Contudo, apesar de todas as mazelas, principalmente no tocante à escola pública, nota-se que a maioria
dos alunos deseja aprender desde que perceba um sentido
nessa aprendizagem.
Observa-se que, mesmo diante das dificuldades com a
linguagem literária, os estudantes de ensino médio pretendem que a leitura os leve a compreender o mundo em que
vivem, aprimorar seu senso crítico e exerçer sua cidadania
de forma consciente. Daí a importância de o professor de
literatura compreender seu papel para a formação de leitores, conforme lê-se em Cereja:
Independente da forma como o professor conduz e desenvolve o projeto de leitura na escola em que atua (se por meio
de provas, de debates, de trabalhos criativos, etc.), é relevante
o papel que ele desempenha como orientador de leitura e
como formador de leitores e do gosto literário. (p.30)

Isso porque os alunos, sozinhos, ainda não têm conhecimento suficiente sobre a literatura para escolher as obras
que lerá, tendo em vista sua formação humana integral, da
qual faz parte a formação do leitor.
Ao entrevistar os professores desses mesmos alunos,
Cereja verifica que: a) o significado de literatura não está
claro; b) a metodologia tampouco é nítida; c) o referencial
teórico, muitas vezes, resume-se ao livro didático. É digno
de nota o fato de que apenas uma professora apontou a
natureza verbal da literatura.
O cotejo entre os questionários de alunos e professores
mostrou que as diferenças nas respostas têm relação com a
prática e o perfil acadêmico dos professores, em outros termos, quanto mais os alunos se interessam por literatura, mais
próxima é a aula daquela que os jovens consideram ideal.
Sobre a prática do professor de literatura, o autor faz
uma advertência grave:
Depois de anos de estudos de literatura, os jovens brasileiros deixam o ensino médio sem terem desenvolvido suficientemente certas
habilidades básicas de análise e interpretação de textos literários,
tais como levantamento de hipóteses interpretativas, rastreamento
de pistas ou marcas textuais, reconhecimento de recursos estilísticos
e de sua função semântico-expressiva, relações entre a forma e o
conteúdo do texto, relações entre os elementos internos e os elementos
externos (do contexto sócio-histórico) do texto; relações entre o texto
e outros textos, no âmbito da tradição; relações entre texto verbal e
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texto não verbal, etc. (p. 72)

Diante desse estudo, ressalta-se a importância, não só
de uma sólida formação inicial do professor de literatura,
como também uma boa formação continuada, que contemple as necessidades dos alunos que ora chegam na escola e
que são diferentes daqueles que chegavam quando o professor terminou sua formação inicial e começou a dar aula.
A pedagogia histórico- crítica, embora tenha seu início
em 1979, mostra-se atual na medida em que foi pensada
para os filhos da classe trabalhadora, considera o contexto
sócio-histórico dos alunos e tem como objetivo o diálogo
entre a escola e a sociedade.
Em trabalho mais recente, Rhina Landos André (2009)
enfoca justamente a formação do professor de literatura.
A autora chama a atenção para o fato de que, apesar de
os estudos literários se terem desenvolvido nas últimas
décadas, do estudo descritivo para o comunicativo, ainda
há uma predominância do historicismo. Destaca a importância da estética da recepção, que considera o papel do
leitor na construção da obra, bem como o da pragmática
literária, que leva em conta o contexto social. Ainda assim:
(...) a maioria dos professores de literatura ainda é formada em uma
única direção: como conhecedores da história literária, da crítica e da
teoria, e não como leitores literários. A literatura é abordada como
um objeto de estudo e, desta mesma maneira, é trasladada à escola,
para que seja assim mesmo objeto de estudo dos alunos. (pp. 29-30)

A diferença entre formar conhecedores da história literária e leitores literários reside na capacidade de interpretação
da obra de arte literária, de que nos fala William Cereja, e
que será elemento para a interpretação do mundo contemporâneo e do papel que o jovem desempenha nele. Não descartamos aqui a importância do estudo da “história literária,
da crítica e da teoria”, ao contrário, entendemos que elas
são suporte para que a interpretação seja coerente e livre de
“achismos”. O que criticamos aqui, em concordância com
André, é a ênfase nesses pontos em detrimento da leitura
das obras a ponto de a maioria dos alunos saberem de cor
as características de um movimento literário, seus principais autores e obras e nunca terem lido uma dessas obras.
A autora condena o que chama de “ditadura do discurso
teórico”, na qual a teoria se torna um fim em si mesmo, em
vez de meio. Quando isso ocorre, o texto perde importância
e se converte em pretexto para aplicação da teoria. É nesse
sentido que a prática de leitura deve ser abordada na formação inicial do professor de literatura. A teoria está presente,
mas não como uma algo preexistente ao texto, que o enquadre em seus limites, mas como um guia para que o leitor
desvende os múltiplos sentidos da obra, sempre em diálogo
equiponderante com o texto. Dessa forma, diz André:
A mesma prática de leitura contribuirá para desenvolver procedimentos metodológicos que possam facilitar o trabalho dos professores
do Ensino Médio e levar o aluno a descobrir o universo humano e
social que se esconde nas páginas de um livro. (p.32)

Para conduzir o aluno nessa descoberta, o professor
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precisa ter consciência de seu papel de formador de leitores
na perspectiva da interdisciplinaridade, o que significa
levar o aluno a estabelecer relações entre a literatura, as
outras artes e outras disciplinas, para que a interpretação
da obra de arte literária produza a leitura do mundo, de que
nos fala Paulo Freire. Ensinada dessa forma, a literatura
nunca será uma lista de autores, outra de obras, outra de
movimentos literários e outra de características. O estudo
interdisciplinar e a ênfase na prática de leitura tiram o leitor de seu papel passivo e o torna capaz de agir criticamente
na sociedade em que vive. É neste ponto que o ensino de
literatura entra em consonância com a pedagogia histórico-crítica, que tem na capacidade de ação e de modificação
da prática social, por parte do aluno, seu maior objetivo.
Em sintonia com os pressupostos do Currículo em
Movimento, o curso constitui uma condição importantíssima
para o exercício da cidadania, na medida em que torna o
indivíduo capaz de compreender o significado das vozes que
se manifestam no debate social e de pronunciar-se com sua
própria voz. Além disso, torna o professor apto a trabalhar
na prática com a concepção do multiletramento artístico.
A linguagem artística privilegia o aprendizado e a competência de o professor poder operar criativamente com os
saberes nas fronteiras culturais e seus dados armazenados,
e expressos em textos verbais e não verbais, que envolvem
mecanismos mais complexos de dialogismos entre as linguagens e seus modos de circulação e de leitura.
Os professores do Ensino Médio são o alvo de nosso
curso, cuja atenção está contemplada nas Diretrizes de
Formação Continuada da EAPE. Abordar a literatura em
diálogo com o cinema propicia um tratamento criativo que
pode transformar o aprendizado da língua num processo de
criação/apreciação dos variados recursos propiciados pelo
código, além de fazer com que esses profissionais avancem
na ressignificação do processo ensino-aprendizagem da
arte como forma de pensamento, no contexto escolar.

4. ENSINO DE LITERATURA E PRÁTICA
SOCIAL
Foi tendo em mente as questões acima que concebemos
o curso “O que quer o que pode essa língua: Literatura e
cinema em diálogo com o ENEM”, no desejo de aprofundar
o estudo de obras da literatura brasileira, com enfoque em
autores mais citados nas provas do ENEM, por meio de
abordagens teórico-práticas na relação dialógica com a
linguagem do cinema. O curso também nasce da necessidade de formação dos professores do ensino médio para um
ensino de literatura que contemple as obras do ENEM na
perspectiva dos multiletramentos, para além dos “estilos de
época”, sem, contudo, negar a historicidade da obra de arte.
Os objetivos específicos se desdobram: O professor
deverá compreender a especificidade da linguagem literária
expressa em distintas poéticas e contextos: poesia, contos e
romances, na perspectiva intertextual; reconhecer a relação
dialógica nos processos de adaptação da literatura para o
cinema e outras linguagens; Construir abordagens e estratégias criativas para o desenvolvimento de competências e
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habilidades de leitura do texto literário e cinematográfico
em sala de aula, a partir dos aprendizados construídos
no decorrer do curso; desenvolver o letramento científico
na construção de projetos interventivos e/ou acadêmicos
para aprofundar e desenvolver os aprendizados do curso.
Esperamos que o professor cursista não apenas “pule
uma barreira” em seu plano de carreira, mas, sobretudo,
que suba um degrau em sua prática pedagógica, do qual não
poderá descer, uma vez que as aprendizagens adquiridas
terão sido significativas.
O Currículo em Movimento, em vigor na Secretaria de
Educação do DF desde 2013, tem por base a pedagogia histórico crítica, fundada por Demerval Saviani:
Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar
o contexto social, econômico e cultural dos estudantes. A
democratização do acesso à escola para as classes populares
requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e
práticas refletidas e revisadas com vistas ao atendimento
às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez
mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF. (p.30)

Dessa forma, a prática social é sempre o ponto de partida
da aula, que pretende ser uma reflexão que culmine numa
ação e numa nova prática social. Vale ressaltar que as formadoras adotam a metodologia que pretendem que seus
cursistas sigam com seus estudantes, pois não há sentido
em formar continuadamente na pedagogia tradicional e
esperar que os professores deem aulas dinâmicas e criativas,
que atendam a diversidade e as necessidades dos estudantes.
Cada encontro tem 3 (três) horas de duração. Optamos
por discutir um mesmo autor, ou grupo de autores, por
exemplo, Manuel Bandeira e Oswald de Andrade, em três
encontros: no primeiro apresentamos o embasamento teórico; no segundo, um filme com base em uma das obras ou
documentário sobre o autor, seguido de debate; no terceiro,
por fim, os cursistas realizam uma oficina com possibilidade de desenvolvê-la com seus estudantes.
O plano de aula, portanto, segue os passos da pedagogia
histórico-crítica, a saber:
Prática social inicial do cursista: há uma contextualização do tema e uma introdução ao conteúdo, com base nos
conhecimentos que o cursista já tem;
Problematização: um questionamento é proposto para
provocar dúvida no cursista;
Instrumentalização: é neste ponto que entra a parte teórica, de forma que o cursista encontre respostas para a
dúvida criada na problematização;
Catarse: há uma discussão sobre a teoria apresentada, de
modo que o cursista repense sua prática social inicial;
Prática social final: apresentamos um novo questionamento ou retomamos o proposto na prática social inicial
para que o cursista mostre o uso social que fará a partir do
conteúdo aprendido.

Apresentamos abaixo um exemplo de plano de aula:
Plano de aula 2/6/16
A poética de Carlos Drummond de Andrade
Prática social inicial: apresentar as questões sobre o Poema de Sete Faces
do livro Português: linguagens, de Cereja e Magalhães;
Problematização: as questões levam à leitura poética da obra?
Instrumentalização teórica: leitura compartilhada da introdução do
livro Drummond, o Gauche no Tempo, de Affonso Romano de Sant'anna;
Catarse: a biografia como estrutura da obra no Poema de Sete Faces e em
Confidência do Itabirano;
Prática social final: elaborar questões para uma leitura poética dos dois
poemas acima

5. CONCLUSÃO
Este curso, que se converte também em um estudo, na perspectiva do professor pesquisador (pesquisa-ação), pretende
repertoriar o professor para um ensino de literatura emancipatório, que atenda tanto os anseios dos estudantes que
pretendem ingressar numa faculdade – por isso a escolha
das obras e autores mais citados no ENEM – como contribua para o desenvolvimento do pensamento poético e
crítico com os jovens do ensino médio.
O curso está em progresso, portanto não cabe, neste
momento, falar em resultados. Entretanto, é evidente a
motivação dos cursistas, que estão sempre buscando novas
leituras e repensando a prática pedagógica. As intertextualidades, principalmente com cinema, embora possam
incluir-se também o teatro, a pintura e a dança, enriquecem
a interpretação das obras a medida que promovem o diálogo entre diferentes formas de arte, ampliando os pontos
de vista sobre uma mesma obra. São essas intertextualidades que revelarão aos estudantes, jovens acostumados
com linguagens artísticas muito diferentes das obras aqui
estudadas (haja vista o funk), a atualidade de autores como
Machado de Assis ou Oswald de Andrade. Dessa forma,
espera-se que o estudante compreenda que a obra de arte
literária se insere num contexto histórico, mas não é mero
reflexo dele, ao contrário, é um discurso questionador e
revolucionário, capaz de modificar a visão de mundo do
jovem, consequentemente, sua prática social.
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RESUMO – O objetivo do artigo é discutir os processos históricos constituintes da educação superior no Brasil
e suas implicações no contexto da sala de aula e suas diferentes configurações na construção da docência para
o ensino superior. A análise da aula no contexto histórico partiu das reflexões de Silva (2008), dialogando com
Kuenzer (2002) para a problematização do cotidiano da sala de aula universitária na perspectiva das reconfigurações provocadas pela agenda neoliberal, considerando a proposta de Veiga (2008) sobre a organização
didática da aula baseada no projeto colaborativo de ação imediata. A discussão final é fechada com a análise
do processo de constituição da identidade docente com base nos estudos de Pimenta e Anastasiou (2014), na
qual se reconhece a importância de compreender os processos históricos para desvelar as condições materiais de cada período e analisar as múltiplas determinações manifestadas em sala de aula e no fazer docente.
Conclui-se que as transformações econômicas e políticas provocaram a necessidade de reestruturação do
capital que se reflete no fazer docente e na sala de aula. A superação dessa realidade não está apenas na formação crítica e consciente dos professores de ensino superior, capazes de compreender a relação dialética
entre os conteúdos, métodos e a realidade material vivida, mas, na defesa de um projeto revolucionário que
supere a ótica do capital.
PALAVRAS-CHAVE: ensino superior; docência no ensino superior; a aula universitária; identidade docente;
agenda neoliberal.
RESUMEN – El objetivo de este artículo es discutir los procesos históricos que constituyen la educación superior en Brasil
y sus implicaciones en el contexto del aula además de sus diferentes configuraciones en la construcción de la docencia
para la educación superior.. El análisis de la clase en el contexto histórico partió de las reflexiones de Silva (2008), para
problematizar la vida cotidiana en el aula universitaria desde la perspectiva de las reconfiguraciones causadas por la
agenda neoliberal, teniendo en cuenta la propuesta de Veiga (2008) sobre la organización didáctica de la clase basada en
el proyecto de colaboración de acción inmediata. La discusión final se concluye con el análisis del proceso de formación de
la identidad docente con base en estudios de Pimenta y Anastasiou (2014), que reconocen la importancia de la comprensión
de los procesos históricos para revelar las condiciones materiales de cada período y analizar las diferentes determinaciones manifestadas en el aula y en la actuación docente. Se concluye que los cambios económicos y políticos provocaron la
necesidad de reestructuración del capital, que se refleja en la actuación docente en el aula. La superación de esta realidad
no afecta sólo la formación crítica y consciente de los profesores de enseñanza superior, capaces de comprender la relación
dialéctica entre los contenidos, los métodos y la realidad material vivida, sino en defensa de un diseño revolucionario que
supera el punto de vista del capital.
PALABRAS CLAVE: educación superior; la enseñanza en la educación superior; la clase de la universidad; la identidad
docente; agenda neoliberal.

1. INTRODUÇÃO
A origem e evolução da concepção de universidade no Brasil
nos leva a refletir acerca do processo de construção da identidade docente no ensino superior e dos diferentes espaços e
contextos da sala de aula universitária. O presente artigo se

propõe a realizar uma breve análise da construção da identidade docente considerando o histórico da universidade no
Brasil, o lugar da docência e os desafios inerentes ao atual
período histórico, configurado pela reestruturação do capital.
Lançaremos mão do arcabouço teórico produzido por
Sousa (2013) para traçar o cenário histórico da educação
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superior no Brasil, associado aos estudos de Castanho
(2000), que ponderou os modelos universitários existentes, situando o atual estado das universidades brasileiras.
Em seguida, faremos análise da aula no contexto histórico a partir das reflexões de Silva (2008), dialogando
com Kuenzer (2002) que problematiza o cotidiano da sala
de aula universitária na perspectiva das reconfigurações
provocadas pela agenda neoliberal e com Veiga (2008)
que propõe uma organização didática da aula baseada no
projeto colaborativo de ação imediata. Nesse conjunto,
finalizaremos a reflexão com o processo de constituição
da identidade docente com base nos estudos de Pimenta
e Anastasiou (2014).

1.1. Percurso histórico da educação superior no
Brasil
Para compreender a construção da identidade docente,
faz-se necessário analisar o percurso histórico da universidade no Brasil. Sousa (2013) traça o panorama histórico da
educação superior brasileira a partir de fontes documentais
que revelam as políticas definidas em cada período, começando pelas origens de instituições de ensino superior no
Brasil até os anos 2000 na gestão do governo de Luís Inácio
Lula da Silva.
Sousa (2013) inicia sua análise afirmando que os primeiros cursos superiores (Filosofia e Teologia) ocorreram
no período colonial, coordenados pelos jesuítas. Portugal
demonstrava resistência em criar outros cursos e promover
a educação superior no Brasil, temendo ser um elemento
que pudesse instigar a criação de movimentos de independência da Colônia.
Contudo, essa resistência não impedia o acesso aos
diferentes cursos superiores por parte das famílias que
tinham maior poder aquisitivo e enviavam seus filhos à
Europa para concluírem os estudos. De acordo com Sousa
(2013), o ensino superior brasileiro é institucionalizado no
Brasil com a chegada da Família Real Portuguesa em 1808.
O contexto de criação do ensino superior foi marcado
pela fragmentação em diversas instituições e localidades,
tendo o predomínio do modelo napoleônico, que segundo
Castanho (2000), é a configuração pré-positivista durkheiniana que tinha no Estado francês a sua dominação. Assim,
o ensino superior adquiria um papel utilitarista formando
um quadro profissional para o Estado, caracterizado como
agente regulador desse nível de ensino (SOUSA, 2013).
Até esse momento, as discussões sobre o ensino superior
se davam de forma isolada e fragmentada. Somente no
final do século XIX tem início os debates voltados à criação
de uma universidade. Os debates perpassam o período da
Proclamação da República, mas encontram barreiras de
ordem ideológica, conceitual e financeira, adiando cada
vez mais o projeto e corroborando para compreendermos
o quão tardia foi a criação das universidades no Brasil. Um
dos motivos da morosidade em criar a universidade levantado por Sousa (2013) foi o embate ideológico das lideranças
positivistas em não reconhecerem no ensino universitário a
possibilidade de expansão da produção científica da época.
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A criação das universidades pioneiras deu-se nas primeiras décadas do século XX. De acordo com Cunha (2007
apud SOUSA, 2013, p. 19):
Houve a criação de uma universidade no Brasil, em 1909,
em Manaus, restando desta instituição somente a faculdade de Direito, que foi incorporada à Universidade Federal
do Amazonas em 1962. Depois, houve a criação, em 1911,
da Universidade Paulista e, em 1912, da Universidade de
Curitiba, embora ambas, no entanto, não tenham obtido
êxito e, portanto, sido fechadas.

O referido autor explica que as primeiras décadas do
século XX desencadearam discussões sobre o papel da universidade na nossa sociedade e trouxeram pontos de vistas
de diferentes representações da época, manifestando seus
interesses nos projetos universitários propostos. Nesse
sentido, Sousa (2013) assinala que a criação da Universidade
de São Paulo (USP), em 1934, é considerada, de fato, a primeira universidade constituída no país, considerando que
as anteriores eram resquícios de instituições superiores
que atuavam isoladamente. O autor argumenta que a USP
teve um projeto de universidade constituído com base em
uma concepção específica e que, no primeiro momento,
veio com o propósito de formação das elites.
A partir da década de 1950, observa-se o crescimento
industrial e a internacionalização da economia, por meio
da instalação de empresas estrangeiras no país. Nesse
contexto, Sousa (2013) nos mostra que a concentração de
matrículas no ensino superior privado se acentua em cursos
para formação de profissionais liberais: médicos, dentistas,
economistas e advogados. A formação para as licenciaturas
aparece com maior evidência a partir da segunda metade
da referida década.
Com o golpe de 1964, as reformas educacionais
pautaram-se em concepções oriundas das teorias da
Administração e a necessidade por capital humano é amplamente verificada, além da racionalização dos processos com
vistas à produtividade. Sousa (2013) explica que a expansão
do setor estatal e a entrada do capital estrangeiro demandaram formação de quadros especializados, fazendo com
que a procura por ensino superior fosse potencializada.
A partir daí tem-se de forma mais destacada a lógica da
qualificação para o mercado de trabalho.
Apesar do chamado “milagre econômico”, a década de
1970 é marcada pela presença do segmento privado e da
relação com o setor público, que financiava bolsas de estudos. Sousa (2013) esclarece que o acesso ao ensino superior
ainda não era comum a todas as camadas da sociedade, fato
que podemos compreender dentro da lógica do capital e
das tendências liberais evidenciadas neste contexto. Por
essa razão, o poder público adotou como medida a obrigatoriedade da educação profissional no antigo 2º grau.
Essa medida reforça a dicotomia existente na relação
entre a educação que é dada às elites e a educação da massa
trabalhadora. A educação reservada aos interesses elitistas
forma os quadros especializados do poder público e ao
mesmo tempo fortalece os interesses do capital privado.
A educação reservada aos que não tem acesso ao ensino
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superior é aquela que forma o quadro operacional, que não
necessita de maiores especificidades, mas que consegue
atender às demandas do setor produtivo.
Na década de 1980 observa-se a crise do ensino superior
brasileiro motivada pelo contexto econômico de recessão
do país. Isso fez com que o poder público tomasse como
medida a edição de vários decretos que suspendiam ou
proibiam a criação de novos cursos. Nesse mesmo período,
Sousa (2013) destaca que a esfera pública investiu na interiorização do ensino superior no país, instalando-se em regiões
até então não ocupadas por grupos educacionais privados.
No desenho do contexto histórico do ensino superior
brasileiro, Sousa (2013) apresenta o que ele denomina
de marcas distintivas da educação superior no Governo
Fernando Henrique Cardoso (1994-2002). Adepto ao gerencialismo, a política no governo de Fernando Henrique
Cardoso apresenta marcas do neoliberalismo que se faz
presente na oferta do ensino superior.
A educação superior no país foi fortemente influenciada
pelo ideário neoliberal, à medida em que passou a conviver
com a lógica do mercado para a qual a ciência e a função
social desse nível educacional são encaradas, sob diferentes
ângulos, como fatores de produção. (SOUSA, 2013, p. 30)

Assim, compreendemos a função da educação superior
associada às demandas da economia global, amplamente
determinada por tendências mercadológicas. Como consequência, as universidades passam a serem gerenciadas
sob o paradigma da eficiência/eficácia e competitividade,
direcionando a formação do indivíduo às necessidades do
mercado. De acordo com Castanho (2000, p. 36):
A universidade, nesse contexto, é neoliberal, é globalista e é
também plurimodal. Neoliberal porque se orienta não mais
para as necessidades da nação, mas para as exigências do
mercado; porque se vê como um empreendimento como
tantos outros, sendo preferível que sua iniciativa seja privada, não pública; porque sua administração deve atender
aos requisitos da eficiência gerencial do que aos reclamos
da participação política.

Corroboramos com o autor e alertamos para as configurações que tratam os processos educacionais como
mercadorias e produtos racionais isentos de subjetividade e
intencionalidade. Tal qual um “empreendimento”, a formação desses indivíduos passa a priorizar a competitividade
em detrimento da ação política coletiva, chegando ao ponto
de, atualmente, questionarem a necessidade ou não de
discutir política nas escolas.
Seguindo o percurso histórico das políticas para a educação superior apresentado por Sousa (2013), o governo
de Luis Inácio Lula da Silva (2003-2006) implementou a
reforma universitária considerando a crise da educação
superior, herdada do governo anterior e marcada pela crise
fiscal do Estado. Desse modo, é montado um grupo de trabalho interministerial que propõe um programa emergencial de apoio às universidades federais.
De acordo com Sousa (2013), o programa emergencial causou diferentes discussões por parte dos diversos

segmentos da sociedade. Enquanto uns apontavam para
a progressiva privatização da educação superior, outros
apontavam a democratização do acesso. De todo modo,
as políticas de governo foram sendo criadas e conduziram
a um dos marcos mais significativos para a educação nos
últimos tempos, tendo a expansão como principal fator de
produção das políticas públicas.
O quadro histórico apresentado e analisado por Sousa
(2013) nos leva a refletir sobre o processo de constituição da
educação superior no país, definido a partir das conjunturas econômicas, políticas e sociais. A cada período histórico
o lugar e papel da docência se reconfigura e, também, nos
propõe a reflexão acerca do seu processo identitário.
Desse modo, Castanho (2000) corrobora com a análise
feita por Sousa (2013) ao afirmar que a crise da universidade estabelece relação com as estruturas ou conjunturas
vividas. De acordo com Castanho (2000), vivemos uma
crise estrutural, onde há a necessidade da mudança de
um modelo para outro, sendo, pois, uma solução radical.

1.2. O contexto da sala de aula, suas múltiplas
determinações e desafios
Após o delineamento do contexto histórico da educação
superior brasileira, voltaremos o olhar à sala de aula e
suas múltiplas determinações enquanto um dos espaços
de formação do indivíduo. Nesse sentido, iniciamos pela
diferença entre aula e sala de aula trazida por Silva (2008).
A sala de aula é a delimitação de espaço físico onde a aula
ocorre. A aula por sua vez, não precisa necessariamente
sempre do mesmo espaço; a aula é a explicação, o diálogo,
a intencionalidade pedagógica do docente manifestada no
processo de ensino e aprendizagem.
A configuração da sala de aula acompanha o transcorrer
histórico da educação, porém é interessante observar que
a sala de aula em si atingiu determinado modo de organização que apresenta menor variação se comparada às
configurações de aula existente. Em diferentes períodos
históricos somos capazes de identificar uma sala de aula
sem precisar conhecer a concepção pedagógica existente
naquele contexto. Carteiras enfileiradas, um quadro à
frente, a mesa do professor, são elementos que dificilmente
mudam de configuração ao longo do tempo.
A forma de organização da aula passou do modelo de
acompanhamento individualizado para um modelo coletivo, adequando-se à lógica de atender um número maior
de alunos em menor tempo. Silva (2008) faz um resgate
histórico das aulas no Brasil, desde o período jesuíta, passando pelas aulas régias até a contextualização dos grupos
escolares. Conforme dito anteriormente, a educação acompanha as mudanças macroestruturais da sociedade e isso
se reflete na sala de aula.
A medida em que as mudanças refletiam no cotidiano da
sala de aula, consequentemente refletia no fazer docente.
Assim, cabe destacar que a formação docente no Brasil
sofreu rupturas ao longo dos tempos, principalmente a partir da Reforma Pombalina, que por meio das aulas régias,
trouxe a figura dos professores leigos, caracterizados por
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não ter uma formação específica para a docência.
Silva (2008) apresenta as características das aulas nas
suas diferentes concepções pedagógicas. Destacamos para
o presente artigo a concepção de aula na perspectiva escolanovista, tecnicista e crítica-emancipatória.
A aula na Escola Nova, concepção defendida no
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, visa
romper com o movimento tradicionalista e atribui à escola
a função social de formar e preparar os indivíduos para a
sociedade. A função do professor, por sua vez, é direcionada a proporcionar situações didáticas que provoquem
no aluno as capacidades intelectuais, verbais, criativas,
corporais e de escrita. Cabe ao professor mediar a ação,
acompanhando as necessidades individuais dos alunos. Na
sala de aula predominam os estudos, atividades e projetos
em grupo (SILVA, 2008).
A aula na perspectiva tecnicista surge no Brasil na
década de 1960, em consonância com o que já foi apresentado a respeito desse período histórico, amplamente marcado pelos conceitos de racionalidade e produtividade. As
concepções taylorista e fordista, oriundas da Administração
Clássica, chegam à educação, associadas à teoria skinneriana, na qual “a aprendizagem passa a ser vista como
mudança de comportamentos expressos nos objetivos,
que são avaliados objetivando a identificação dos desvios
para possíveis correções” (SILVA, 2008, p. 34).
Silva (2008) também apresenta a aula sob a perspectiva
crítica e emancipatória. Nesse contexto, a aula situa aluno
e professor em um cenário social mais amplo e multirreferenciado. Compete ao professor a problematização da
realidade, por meio dos conteúdos, da metodologia e dos
objetivos estabelecidos. Os interesses coletivos são privilegiados em detrimento do saber individualizado.
Considerando o contexto histórico-crítico desta última
abordagem, Silva (2008) também aborda a questão do
uso das tecnologias em sala de aula. Sobre esse assunto, a
autora faz a seguinte ponderação:
A incorporação das novas tecnologias à escola exige que
professor e aluno saibam o que fazer com elas, para que
adquiram sentido nas práticas realizadas em aula e possam
efetivamente contribuir para a aprendizagem, isso porque a
maioria das tecnologias educativas não garante a atividade
do aluno. Assim, o que pode parecer novo, na verdade, representa um retorno ao método tradicional, condenado por
inúmeras razões, uma delas a passividade do aluno, tratado
como ‘receptor’ ou ‘tábula rasa’ (SILVA, 2008, p.35).

Compreendemos a preocupação da autora em relação
ao uso das novas tecnologias, mas discordamos quanto à
passividade do aluno em função dos recursos tecnológicos em si. Atualmente, os conceitos de interação e interatividade constituem elementos essenciais na produção
de materiais que lançam mão dos recursos tecnológicos.
Nesse sentido, a passividade do aluno vem ao longo dos
anos sendo substituída pelo protagonismo discente, responsável pelo seu itinerário formativo e pela produção da
aprendizagem em rede.
Consideramos relevante o resgate histórico proposto por
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Silva (2008) para situar e problematizar a aula que temos
atualmente. Com base nas perspectivas apresentadas pela
autora, concluímos que embora cada perspectiva tenha
surgido em determinado período histórico, quando surge
outra não significa o desaparecimento da anterior. Significa
dizer que temos a coexistência de diferentes perspectivas,
umas com maior incidência que a outra.
Defendemos a perspectiva crítica emancipatória, por ser
capaz de promover a problematização e reflexão das condições materiais e concretas, situando os sujeitos como membros ativos das mudanças, valorizando o coletivo político em
detrimento de abordagens individualistas e competitivas.
Podemos relacionar as ideias de Silva (2008) às ideias
de Kuenzer (2002) considerando as mudanças históricas e
da relação capital/trabalho, produzindo reflexos na sala de
aula universitária. Kuenzer (2002) defende que, a partir da
reestruturação do capital e das consequências do neoliberalismo, as relações produtivas são intensificadas e recaem
também sobre a docência nas universidades. Nesse sentido,
a autora analisa as mudanças no ensino de graduação a
partir de quatro categorias: conteúdo, método, avaliação
e função reguladora do Estado.
Em relação ao conteúdo, Kuenzer (2002) explica que a
formação obtida com a graduação propiciava ao indivíduo
a atuação na área de formação com maior estabilidade, pois
os conteúdos apreendidos seriam aplicados sem maiores
variações, devido à baixa dinamicidade. Atualmente, observa-se o inverso: a dinamicidade nos processos produtivos
impacta na formação à medida em que a educação continuada parece ser um preenchimento das lacunas deixadas
pela formação inicial. A abordagem conteudista é vista de
forma multifacetada, devendo a graduação ater-se à formação voltada para competências interpessoais, formando um
indivíduo que se adapta às flexibilidades e dinamicidades
do mundo. Os efeitos nos currículos são evidentes: matrizes
curriculares mínimas, formação aligeirada e superficial.
Concordamos com as ideias da autora e apresentamos
a contradição que ela identifica na questão da flexibilidade
na formação. Kuenzer (2002) argumenta que a proposta da
flexibilidade na formação associada à redução da duração
dos cursos de graduação é contraditória. Para que exista a
flexibilização na formação, o estudante precisa conhecer
um currículo amplo e diversificado e isso demanda tempo.
A ponderação da autora é pertinente e nos faz concluir
que a flexibilidade está mais relacionada à aceleração da
formação e sua consequente precarização.
A função reguladora do Estado é questionada por
Kuenzer (2002) que antes fazia intervenção no processo e
hoje se detém apenas ao produto. De acordo com a autora,
isso evidencia o deslocamento da competência do Estado
para o mercado, característica do próprio neoliberalismo.
Nas palavras de Kuenzer (2002, p. 25):
Do ponto de vista da função reguladora do Estado, há uma
mudança substantiva, na medida em que ele deixa de desempenhar função mediadora entre formação e mercado através de sua função certificadora, e não mais registrando os
diplomas, cujo valor passa a ser conferido pelo mercado.
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Em face do observado, analisamos que as instituições
de educação superior ficam condicionadas às demandas
do mercado e que o Estado faz essa concessão, ficando
responsável apenas pela avaliação ao final do processo,
quando já se tem um produto pronto e acabado. Assim, as
avaliações globais se fazem mais presentes à medida que o
Estado não possui o controle da operacionalização e execução dos projetos educacionais das instituições superiores.
A consequência desse cenário na sala de aula e no trabalho docente é expressiva, fazendo com que a configuração
da aula seja pautada na instrumentalização e no desenvolvimento de habilidades e competência coerentes com as
demandas mercadológicas e com os fatores de empregabilidade. Contudo, compartilhamos com o posicionamento
de Kuenzer (2002) ao apresentar como alternativa para
superação dessa lógica da reestruturação do capital a retomada do pensamento dialético entre conteúdo e método,
compreendendo o processo como um conjunto de determinações históricas articuladas e propondo a viabilização de
autonomia intelectual na perspectiva do trabalho coletivo
e contra-hegemônico.
Desse modo, a proposta trazida por Veiga (2008) pressupõe uma organização didática com base em um projeto
coletivo, que integre a instituição educativa ao contexto
social. Esse tipo de organização envolve e relação entre os
membros da escola, na proposição de projetos coerentes
com o Projeto Político-Pedagógico e com as intencionalidades educativas.
É importante destacar o caráter colaborativo da elaboração dos projetos que pretende reorganizar a ação didática
com base na problematização da realidade. As decisões
coletivas e colegiadas são importantes para a legitimação
do grupo e para a defesa das singularidades existentes.
As instituições educativas precisam estar atentas a esses
fatores considerando a dialeticidade das condições concretas da realidade.
Diante do observado, Veiga (2008) destaca os elementos estruturantes de uma aula. São eles: aluno, professor,
objetivos, metodologia, conteúdo, recursos, avaliação,
tempo e espaço. Todos os elementos estão interligados e
compõem um todo que é o fazer docente na sala de aula.
Esses elementos não se encontram isolados de um contexto
maior e externo à escola. O desafio é estabelecer o diálogo
permanente entre o que se faz na instituição educacional
e o que se vive na realidade e em que medida os diferentes
espaços podem produzir situações de transformação.

2. A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
DOCENTE
Para a discussão da construção da identidade docente,
adotaremos as ideias trazidas por Pimenta e Anastasiou
(2014), que contextualizam a formação para a docência no
ensino superior dentro do contexto histórico, dos conceitos de identidade e profissionalização, das condições de
trabalho dos professores do ensino superior, da relação
entre professor e aluno e das expectativas institucionais
e em sala de aula.

Uma importante reflexão trazida pelas autoras diz
respeito à forma como os professores do ensino superior
se identificam profissionalmente. Em geral, reconhecem
primeiramente a sua formação inicial (médico, advogado,
engenheiro etc.) e depois se intitulam professores. A função
docente dificilmente aparece dissociada de outra formação, o que denota a problemática tanto no que se refere à
identidade quanto às condições de exercício profissional.
A partir desse contexto, as autoras defendem que a identidade docente se constitui por meio de um processo de
socialização intuitiva, seguindo a rotina de outros ou se
apoiando nas experiências próprias dos professores que
lhe deram aula. Com isso, evidencia-se o despreparo e até
conhecimento científico do que seja o processo de ensino e
aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir
do instante em que ingressam na sala de aula.
Entretanto, como consequência da configuração neoliberal instalada na educação, Pimenta e Anastasiou (2014)
denunciam a lógica da exclusão existente no fazer docente
do ensino superior. De acordo com as autoras, a lógica da
exclusão coloca a escola à disposição de todos e os professores também. O aprendizado ou não dos alunos não é
responsabilidade dos professores, tampouco da sua didática, dos conteúdos, do material e do método. As funções
sociais são determinadas e exercidas independente das
consequências.
Tal fato recai na formação docente, ao deixá-la em um
nível de discricionariedade que não exige uma formação
para o ensino superior obrigatória e sistematizada. A formação dos docentes no ensino superior deve ser baseada
na didática fundamental, que deve contextualizar e unir
diversos saberes no espaço da Didática.
Compreendemos a construção da identidade docente
como um processo dialético e com determinações múltiplas. Não podemos reduzir a formação para docência no
ensino superior à apreensão de conhecimentos pedagógicos
como também não podemos desconsiderar a Didática e a
congregação de diferentes saberes contextualizados que
constituem a formação do professor, ressignificando a
função social da profissão.
O processo de construção da identidade docente perpassa pela investigação da própria sala de aula, da aula e
dos seus condicionantes sociais, políticos e histórico-culturais. Assim, Pimenta e Anastasiou propõem a passagem
do ensinar à ensinagem. Para as referidas autoras, “a ação
de ensinar é definida na relação com a ação de aprender,
pois, para além da meta que revela a intencionalidade, o
ensino desencadeia necessariamente a ação de aprender”
(PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p.205). Nesse sentido, é
um conceito que supera a dicotomia entre ensino e aprendizagem, no qual se coloca a necessidade de compreender o
funcionamento do ensino e do ensinar como prática social.
A ensinagem nos leva a repensar as ações docentes
considerando os elementos da aprendizagem e do caráter coletivo do aprender, da constituição do aprendizado
colaborativo e em rede e colaborativo. Tal fator torna-se
essencial na formação docente, que eleva a responsabilidade e o compromisso com os processos didáticos.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo buscou analisar o contexto histórico da
educação superior no Brasil e os reflexos na sala de aula bem
como na construção da identidade docente. Concluímos a
partir do contexto histórico o desenvolvimento tardio da
educação superior no Brasil, resultado do processo de colonização e dependência da Coroa Portuguesa. O processo
tardio também foi verificado na formação de professores,
revelando, assim, a problematização acerca da própria
identidade docente.
Com base nos diferentes contextos da sala de aula, podemos identificar diferentes formas de atuação docente. Na
educação superior, a configuração das aulas atualmente
estabelece relação com os processos de reestruturação
do capital, marcados pelas concepções neoliberalistas de
produtividade e racionalização. Nesse contexto, a atuação docente encontra-se permeada por determinantes
que podem reforçar a tensão entre trabalho e capital.
Contudo, sob a perspectiva histórico-crítica e emancipatória, podemos superar essa visão ao compreender a relação
dialética entre conteúdos e métodos, formando intelectuais autônomos e preparados para promover situações
contra-hegemônicas.
No contexto das transformações, a proposta apresentada por Veiga (2008) é uma alternativa que nos fomenta a
pensar em ações conjuntas com base em projetos factíveis
que revelam a identidade docente e as intencionalidades
pedagógicas existentes. Associado ao projeto colaborativo
de ação imediata, observamos na ensinagem a possibilidade
de superação da relação ensino e aprendizagem e os desafios de formar professores que estejam conscientes da sua
função social e compromisso com os processos educativos.
Entretanto, vale ressaltar que uma mudança estrutural só
será possível pela defesa de um projeto revolucionário que
supere a ótica do capital.

aula: um projeto colaborativo de ação imediata. In: _____
(Org.). Passos Alencastro (Org.). A aula: gênese, dimensões,
princípios e práticas. Campinas, SP: Papirus, 2008.
SOUSA, José Sousa de. Educação superior no Distrito Federal:
consensos, conflitos e transformações na configuração de
um campo. Brasília: Faculdade de Educação/Universidade
de Brasília: Liber Livro, 2013.
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RESUMO – Este artigo identifica, discute e busca compreender as concepções de ciência, educação, professor,
formação, profissionalização e prática docentes, elaboradas pelos autores selecionados, para desmistificar
a intencionalidade e a filiação teórica crítica. Este trabalho se insere no conjunto de estudos e pesquisas da
Redecentro. Buscou-se promover a articulação e a inter-relação das concepções apreendidas expressando
um entendimento do posicionamento filosófico e epistemológico das propostas apresentadas, com base nos
aspectos de análise da Cartografia Social. As concepções apreendidas foram agrupadas em três categorias:
perspectiva positivista-neoliberal; perspectiva crítico-dialética; perspectiva pós-crítica. Estas materializam o
conhecimento articulado pelos autores sobre formação, profissionalização e prática docentes.
PALAVRAS-CHAVE: profissionalização; concepções; cartografia social.
ABSTRACT – This article identifies, discusses and seeks to understand the concepts of science, education, teacher training,
professional training and practice, developed by the authors selected, to demystify the theoretical critique membership and
intentionality. This work is part of a set of studies and research of Redecentro. We attempted to promote coordination and
interrelation of concepts learned expressing an understanding of the philosophical and epistemological positioning of the
proposals, based on the analysis of aspects of Social Cartography. The conceptions seized were grouped into three categories: perspective positivist-neoliberal; critical-dialectical perspective; post-critical perspective, this materialize knowledge
articulated by the authors on training, professionalism and teaching practice.
KEYWORDS: training; professionalization; conceptions; social cartography.
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1. INTRODUÇÃO
O debate sobre a formação de professores ganhou espaço
nas últimas três décadas no Brasil, sobretudo a partir do
estabelecimento da legislação vigente (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, nº 9.394/1996), em que a obrigatoriedade
de formação em nível superior para exercer o magistério
na educação básica provocou uma busca pela formação do
professor que atuava sem habilitação nas redes de ensino.
Este cenário de busca pela formação do professor se materializou em cursos com organizações pedagógicas variadas,
que suscitaram pesquisas e potencializaram as discussões
no campo da formação de professores. Há uma profusão
de pesquisas que se aprofundaram no debate sobre a formação, a profissionalização e a prática docentes.
A proposta da cartografia social, aqui adotada, é explicitar a filiação teórica dos diferentes pesquisadores, permitir
delimitar suas relações com as referidas epistemologias.
Situar essas concepções que permeiam as discussões dos
autores, considerados referência para a área, é ponto de
partida importante para o debate sobre formação e profissionalização docente. A partir dessas considerações,
busca-se responder as seguintes questões: Que concepções,

na perspectiva discursiva dos autores estudados, no campo
da formação, profissionalização e prática docentes se apresentaram ao longo dos estudos realizados na disciplina
“Formação e profissionalização de professores(as): pesquisa
e perspectivas críticas” do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Goiás?
Partindo desse eixo de análise, o entendimento dos discursos apresentados nos textos analisados, mostrou-se
um enfoque pertinente que põe em evidência a articulação e a inter-relação das concepções apreendidas, o que
expressa o posicionamento filosófico e epistemológico dos
autores estudados. Para tanto, foram selecionados Cunha
(1998); Geraldi, Messias e Guerra (1998); Melgarejo (2005);
Perrenoud (1993); Santos (2010); Schön (2000); Scoz (2009);
Silva (2011); e Zeichner (1998).

2. AS CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO,
PROFISSIONALIZAÇÃO E PRÁTICA
As concepções de ciência encontradas nos textos selecionados pressupõem uma teoria do conhecimento e uma
concepção metodológica de pesquisa. No caso dos autores
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selecionados, há articulação entre o modo de se pensar a
educação, o professor e sua formação, profissionalização e
prática com os métodos positivista, materialismo histórico-dialético e com uma concepção de ciência paradigmática
pós-moderna. Essa compreensão das aproximações epistemológicas foram balizares na delimitação das perspectivas
discursivas que se delinearam.
Na leitura dos textos, fez-se a opção de apresentar as
concepções dos autores, mesmo quando não estivessem
“claramente explicitadas”, mas que poderiam ser identificadas, bem como seus referenciais teóricos. Essa linha
de análise foi construída a partir da experiência na leitura de dissertações e teses junto à Redecentro (Rede de
Pesquisadores sobre Professores do Centro-Oeste), que
possibilitou apreender as concepções que permeiam os
textos, mas que nem sempre são explicitadas pelos próprios autores.
Nos textos de dois autores, aqui investigados não foram
registradas algumas das concepções selecionadas neste
estudo. Elas não foram apontadas nos textos pela sua
especificidade ou porque não foi possível sua apreensão,
ainda que nas entrelinhas. O mapeamento das concepções
possibilitou uma percepção da base teórico-filosófica dos
autores delineando as perspectivas discursivas que se caracterizam pela “(...) las diversas visiones (...) cosmovisiones
que hacen circular su voz a través de los textos” (TELLO,
2011, p. 4). A análise dos discursos se mostrou como uma
metodologia adequada para se construir um entendimento
coerente e articulado desses textos. Os discursos indicam
visões ontológicas e epistemológicas que propõem modelos
de educação e formação de professores específicos, com
intencionalidades divergentes.
Para a análise das concepções adotadas pelos autores, a opção pelas ‘perspectivas discursivas’ se pautou na
Cartografia Social a partir do que apresentou Tello (2011).
Este autor abordou com profundidade as perspectivas dos
textos, por ele estudados, sobre profissionalização docente
na América Latina. O enfoque da Cartografia Social chama a
atenção para vários aspectos discursivos de um texto como:
1) estrutura; 2) características retóricas; 3) argumentos;
4) cosmovisão. Neste artigo, apropriamo-nos do item (4)
cosmovisão, tendo em vista que a seleção dos textos foi
previamente vinculada aos estudos naquela disciplina e
pelo objetivo desse trabalho ser o de analisar as relações
estabelecidas entre as produções estudadas, a partir das
diferentes concepções desveladas nas leituras.
Partindo da Cartografia Social, a cosmovisão refere-se
à base teórica do autor, explicitada pela relação educação
e sociedade, sua base ontológica bem como seu posicionamento a respeito das questões centrais sobre o tema estudado, neste caso se refere à formação, à profissionalização
e à prática docente (TELLO, 2011; TELLO, GOROSTIAGA,
2009). Tendo como parâmetro esses aspectos, as concepções evidenciadas nos textos estudados representam uma
cosmovisão ao explicitarem o entendimento sobre questões
específicas do campo da educação, que expressam perspectivas alinhadas e destoantes entre si. Para melhor entendimento da cosmovisão dos textos selecionados, foram
364

delineadas as concepções de ciência, educação, professor,
formação, profissionalização e prática docente em três
perspectivas discursivas: a) Perspectiva positivista-neoliberal; b) Perspectiva crítico-dialética; c) Perspectiva pós-crítica. Essas perspectivas discursivas foram emergindo
das leituras, que revelaram a aproximação da concepção
de ciência com as demais concepções, não constituindo
categorias pré-definidas pelos autores. Assim como destaca Cunha (1998), as concepções de educação, professor
e demais estão relacionadas às concepções de mundo e
homem, que por sua vez expressam uma concepção de
ciência.

2.1. Perspectiva positivista-neoliberal
Na delimitação da perspectiva positivista-neoliberal foram
considerados os autores que expressam uma base epistemológica de filiação ao pragmatismo educacional. Essa
perspectiva se alicerça em bases teóricas da chamada ciência tradicional. A ciência tradicional foi definida a partir
da separação entre o sujeito do conhecimento [aquele que
conhece] e o objeto do conhecimento [o que vai ser conhecido] (VASCONCELLOS, 2005).
Assim, na perspectiva positivista-neoliberal é da competência da ciência atingir o conhecimento do objeto, do
mundo, o conhecimento rigoroso e objetivo da natureza.
Para Vasconcellos (2005, p. 2): “A ciência tradicional, com
seu paradigma de rigorosa objetividade, não tem tido
lugar para o sujeito, que deve se eclipsar para deixar falar
o objeto”. No desenvolvimento dessa ciência não há espaço
para a subjetividade, porque se assenta nos pressupostos
de crenças na simplicidade do microscópico, na estabilidade do mundo e na objetividade e realismo do universo
(VASCONCELLOS, 2005). Nessa perspectiva, o objeto a ser
pesquisado está na natureza, pronto para dar as respostas,
pois há uma primazia do objeto e o sujeito é passivo. A
ciência tradicional se efetiva pela epistemologia positivista.
Durkheim (1975) pode ser considerado um dos teóricos que contribuiu com a ideia positivista de educação ao
defender que: toda educação consiste num esforço contínuo
para impor à criança maneiras de ver, sentir e de agir às
quais ela não teria chegado espontaneamente. De acordo
com esta ideia, a educação tem como objetivo suscitar e
desenvolver na criança determinados estados físicos, intelectuais e morais que dela reclamam a sociedade em geral e
a comunidade em que está inserida. E o professor é o responsável por esse intento, é o sujeito da autoridade, precisa
ser, para seus alunos, a personificação do dever. Ou seja, a
autoridade moral deve ser qualidade essencial do mestre.
Historicamente, essa perspectiva positivista ressurge
no contexto sociopolítico e econômico da década de 1990,
favorecida pelo desenvolvimento da ideologia neoliberal,
como em décadas anteriores, a educação voltou a ser valorizada como determinante para a construção de um projeto de sociedade mais produtiva. Assim, são retomados os
valores das concepções de educação de cunho positivista,
que passaram a orientar o desenvolvimento da educação
moderna industrial como é o caso do pragmatismo.
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As concepções nesta perspectiva são orientadas para a
valorização do saber adquirido com a prática profissional,
com a experiência. Neste caso, a desvalorização do conhecimento teórico/ científico/acadêmico torna-se evidente,
uma vez que se acredita haver um distanciamento entre o
conhecimento produzido na academia e os dilemas educacionais vividos na realidade prática. O que, para nós,
demonstra um caminho que racionaliza o trabalho docente,
tornando o professor um sujeito pragmático, acrítico e
individualista. Ou seja, bem adequado aos princípios e
valores difundidos pela ideologia neoliberal.
Ficou perceptível, após análise, certa aproximação
entre as proposições de Donald Schön (2000) e Philippe
Perrenoud (1993) com a perspectiva positivista-neoliberal.
Tais autores ganham evidência mundial, e no Brasil colaboram para o desenvolvimento das políticas destinadas à
educação no contexto neoliberal. Esses autores trouxeram
para o centro do debate o professor, sua prática e seus saberes, fazendo parte de um movimento acadêmico e teórico
que se preocupou, a partir de uma racionalidade prática,
com o saber docente e os fatores que compõem o desenvolvimento do trabalho do professor, como a sua identidade,
profissionalidade e sua profissionalização, depositando
nesse profissional demasiada responsabilidade pela sua
formação e transformação social.
Além de contribuir para promoção do debate sobre os
limites e as dificuldades reais do trabalho do professor, propuseram, também, ações, reflexões e saídas que vislumbrassem um novo lugar para o professor e, neste sentido, uma
nova prática que pudesse não só resolver os problemas localizados e geridos dentro dos espaços educacionais, como as
dificuldades nos processos de ensino e de aprendizagem,
mas também, os problemas ligados ao reconhecimento, à
valorização e à profissionalização docente.
Nas políticas educacionais brasileiras essas propostas
se vincularam aos conceitos de competência e profissionalização, “adotados” pelas políticas educacionais que deram
subsídios às pesquisas, que produziram resultados descontextualizados, acríticos, a-históricos. A adesão a essas
concepções é uma forma de naturalizar e neutralizar as
políticas como, por exemplo, o movimento de desresponsabilização do Estado com a formação e profissionalização
dos docentes e o fato de que a educação e a formação de
seus profissionais estão sendo submetidas à lógica da reestruturação produtiva, em que a flexibilização curricular
forja perfis profissionais mais adequados às solicitações
do mercado de trabalho.
Para Donald Schön (2000), a educação tem um viés pragmático voltado para uma formação que supervaloriza os
sujeitos enquanto indivíduos. Já para Philippe Perrenoud
(1993), a educação é capaz de mobilizar os sujeitos a construir novas estruturas de pensamento para dar conta da
complexidade do mundo vivido, que se refletem nas relações sociais. Nota-se que as questões que os autores trazem
para o debate, também são problemas da realidade brasileira, como a complexa realidade que precisa ser considerada no ato educativo.
No entanto, a discussão da complexidade discutida por

Morin (2006) e Santos (2010) e o que se chama de complexidade em Perrenoud (1993), que sugere uma educação que
potencialize o sujeito para resolver problemas práticos do
cotidiano, ou seja, a educação estaria a serviço da formação de um sujeito polivalente atendendo com maestria ao
projeto educacional neoliberal de profissional polivalente,
são conceitos distintos e não podem ser entendidos como
sinônimos.
O professor, nessa concepção, ganha status de orientador, que extrai da vivência e da experiência, os saberes,
que possam auxiliar os alunos na elaboração de respostas
para os problemas advindos da prática. Dessa forma, o
professor reconstrói sua prática, revisitando-a, buscando
questionar seus habitus profissionais, em um constante
aprender a aprender, tendo como auxílio os conhecimentos
práticos, as “competências adquiridas” e as experiências
construídas. Nessa lógica, torna-se um profissional pela
capacidade de analisar as suas próprias práticas, de resolver
seus problemas e de inventar estratégias. Trata-se de uma
concepção de professor reflexivo prático, que ao enfatizar
apenas a prática retira dele, justamente, a identidade de
sujeito reflexivo.
Partindo dessa linha pragmática, a formação para Schön
(2000) e Perrenoud (1993) apresenta propostas de individualização e praticismo, demonstra mais uma vez um alinhamento com o positivismo na separação do sujeito com
o objeto do conhecimento. Essa proposta foi apropriada
pelas políticas neoliberais, cujo foco é a formação “prática
e eficiente”, sustentada por um método e uma concepção
positivista. Identificada como perspectiva positivista economicista-neoliberal, que se fundamenta nas “competências”
e define os professores de que necessitam na sociedade,
onde a competição é fundamental. Ignora que a profissionalização ultrapassa o fazer e o saber profissionais, dependendo de condições de trabalho, sindicalização, salário e
socialização com a profissão.
A abordagem pragmática de Schön (2000) e Perrenoud
(1993) é decorrente do próprio contexto histórico em que
se evidencia a urgência de uma formação profissional que
apresentasse respostas, para esses autores, mais eficientes e
criativas, numa lógica economicista em um cenário político
e econômico em ampla transformação, como é desejado
pela estrutura neoliberal, diminuindo o papel social do
professor. Vemos que as concepções de professor, educação, formação, profissionalização e prática destes autores
estão balizadas pela ciência pragmática (positivista), cuja
influência também ocorreu no movimento escolanovista.
Segundo Duarte (2003, p. 210).
A diferença reside em que o escolanovismo clássico e o construtivismo concentram seu foco de análise na aprendizagem
(ou construção do conhecimento) realizada pelo aluno ao
passo que os estudos sobre o professor reflexivo concentram seu foco de análise na aprendizagem (ou construção
do conhecimento) realizada pelo professor.

Nesse sentido os discursos direcionados à educação
sobre a valorização da experiência e da prática ganham
força e são amplamente difundidos pelas políticas
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educacionais. A justificativa para isso é que, à semelhança
de outras profissões, o futuro professor precisa entrar em
contato com o meio em que deverá atuar, devendo, desde
o início de sua formação, assumir tarefas específicas e ter
um acompanhamento direto na realização dessas tarefas
(SCHÖN, 2000). Essa proposta de formação se fundamentou no que ficou conhecido como epistemologia da prática.
As concepções de Schön (2000) e Perrenoud (1993) são
categorizadas na perspectiva positivista-neoliberal, já que
ambos situam-se numa base epistemológica cujo conhecimento válido é aquele que se desenvolve pela experiência prática; têm como foco o desenvolvimento cognitivo
do professor; desconsiderando a influência dos aspectos
social, político e econômico que condicionam a educação e
a prática educativa desenvolvida pelo professor na escola.

2.2. Perspectiva crítico-dialética
A perspectiva crítico-dialética representa o conjunto de
concepções e autores que apresentam uma visão crítica
sobre a realidade, a educação é fruto das relações humanas
e, por esta razão, não deixa de estar determinada pelos
fatores condicionantes que gerem e direcionam as práticas
sociais construídas dentro da organização social capitalista.
Percebe-se que na perspectiva crítico-dialética a construção do conhecimento e a reflexão são construídas levando
em consideração os fatos e elementos que compõe a história
da sociedade, como também a sua atual conjuntura. Este
caminho é escolhido por entender que desta forma seja
possível revelar os nexos internos (econômicos, sociais,
políticos, etc.), que condicionam as produções sociais e as
contradições existentes nas relações humanas e materiais.
A busca por revelar a sociedade e um dado fenômeno
social em sua totalidade é entendida por esta perspectiva
como caminho necessário para se produzir a formação da
consciência, e, consequentemente, uma análise mais crítica
sobre a realidade. Deste modo, entende a educação como
um elemento fundamental neste processo já que, enquanto
prática social, sua ação pode contribuir para organizar e
fundamentar atividades que perspectivem em produção
de conhecimento, em práxis.
Neste caso, entende-se que a perspectiva crítico-dialética apresenta uma concepção de formação de professores
que, tal qual sua proposta, seja balizada pelo conhecimento
humano e pela cultura construída historicamente, mas tratada e refletida de forma acadêmica e crítica, com o auxílio
da história e da produção do próprio conhecimento pelo
professor, que deve ocorrer pela relação dialética teoria e
prática, a práxis, e por um envolvimento pedagógico de
caráter político e transformador.
Não estamos aqui afirmando que esta perspectiva esteja
orientada fundamentalmente pelo método materialista
histórico-dialético, oriundo do pensamento marxista. Isso
não seria possível tendo em vista que nem todos os autores apresentam uma aproximação com esta perspectiva
de forma explicita ou até mesmo por meio das referências bibliográficas que utilizaram. No entanto, percebe-se
uma sintonia entre eles nos que diz respeito ao modo como
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entendem a educação, o papel do professor e o modo como
deve ocorrer sua formação.
Por essa razão entendemos que há princípios comuns
que os norteiam, e estes estão orientandos por um pensamento dialético e por uma ação crítica que remete a transformação humana e social. Nesta perspectiva, situamos
Kátia Curado Silva (2011), Melgarejo (2005), Kenneth M.
Zeichner (1998), como também os autores Geraldi, Messias
e Guerra (1998), já que estes últimos demonstram concordar
com as propostas e os encaminhamentos apresentados
por Zeichner.
As obras deste autor foram introduzidas no Brasil no
mesmo contexto em que se tornaram conhecidas as literaturas sobre os saberes docentes e a proposta do professor
reflexivo. O autor, nesse sentido, acaba sendo também
reconhecido como próximo ou adepto da lógica atribuída
à estrutura formativa do professor reflexivo por apresentar
e destacar a necessidade de construir uma formação que
tenha a pesquisa como aliada no processo de construir a
reflexão e a formação.
No entanto, o que o autor propõe supera uma ação cujo
valor estaria apenas na prática e no desenvolvimento da
experiência prática. Zeichner denuncia a distância existente entre o conhecimento acadêmico-científico e a prática
escolar, por haver uma desvalorização e desrespeito em
relação a esta última. Esse autor demonstra estar preocupado com a prática, permeado pela sua condição histórica e
perpassado por relações de classe e hegemonia, nos permite
apresentá-lo dentro de uma perspectiva dialética e crítica,
em que há um direcionamento para a transformação das
ações que vem sendo desempenhadas pelo ser humano
frente à prática educacional. Além disso, busca situar a
formação do professor, como também a realização da pesquisa-ação, em uma perspectiva crítica cuja intencionalidade é construir ações que vislumbrem o alcance de uma
educação de qualidade para todos.
Outra autora que situamos na perspectiva crítico-dialética é Silva (2011). A autora é um exemplo de representante
declarada da perspectiva materialista histórico-dialético e
apresenta, ao longo do texto aqui analisado, as categorias
do método como a contradição, a práxis e o trabalho para
interpretar a realidade. Para a autora, a contradição do
trabalho docente está na intencionalidade dominante e a
oposição entre o saber do dominante e o saber do dominado que, ao executar a tarefa de construir conhecimento,
termina explicitando as condições sociais que determinam a exploração. A categoria trabalho docente é descrita
pela autora como subordinada ao mercado capitalista, que
divide o trabalho do professor na escola retirando-lhe a
posse do saber escolar. Mas salienta que pelo trabalho os
professores desenvolvem práticas que podem reforçar ou
contestar essa exploração. Nessa perspectiva, os professores são descritos pela autora como sujeitos históricos,
profissionais capazes de refletir e produzir conhecimento
sobre seu trabalho.
Na obra da referida autora destaca-se a categoria práxis,
que, segundo ela, fornece sentido para a ação transformadora sustentada pelo conhecimento da realidade e a
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reflexão. Desta forma, acredita poder superar o imobilismo
e fortalecer o sentido histórico da ação educativa. Para compreender a formação docente no Brasil é apresentado um
processo histórico contextualizado na década de 1990, bem
como as múltiplas determinações da problemática referida:
salários e carreira dos professores, condições de trabalho,
tempo coletivo para reflexão dos mesmos.
Para Silva (2011), a educação para a construção da emancipação tendo o professor um papel fundamental na formação para emancipação. Considera ainda, o professor
como sujeito histórico, intelectual crítico capaz de refletir
e produzir conhecimento sobre seu trabalho. Já a formação docente é um processo contínuo de desenvolvimento
pessoal, profissional e político-social, que se constrói pela
reflexão coletiva antes e durante a carreira profissional.
A autora pensa a formação acompanhada de investimentos nas condições de trabalho do professor como: salário,
carreira e tempo e espaço para reflexão coletiva que se
referem aos aspectos de uma profissionalização docente.
Dessa forma a prática docente seria campo de produzir a
transformação social pela atividade teórica e prática sobre
a realidade, em uma perspectiva da práxis.
Ainda na perspectiva crítico-dialética, a autora Patrícia
Medina Melgarejo (2005), por meio da articulação entre a
trajetória histórica e as vozes dos docentes sobre sua formação e prática, percebe o silenciamento dos docentes sobre o
seu próprio fazer profissional. Numa perspectiva crítica, a
autora analisa as narrativas de docentes à luz de expressões
que têm norteado as políticas educacionais na atualidade,
especialmente na América Latina, tais como: “cambios en
la educación”, siglo de la información y del conocimiento”,
“globalización”, “eficiencia”, “calidad”, “competitividad”,
“desempeño de la educación” e outras; e entende que a
leitura e a escrita para os docentes não poderiam ser reconhecidas somente como parte de seu exercício profissional,
mas como processos de autoformação e autoconstrução
de si mesmos.
A educação como formação crítica é considerada espaço
de construção do sujeito social. Portanto, o professor é
sujeito social e produtor de práticas discursivas e de projetos, não só de vida ou pessoais, mas também sociais e
políticos (MELGAREJO, 2005). Para ela a prática educativa
se processa na inter-relação com o docente, e se constitui
mutuamente (prática e professor) em contextos específicos
e em horizontes e imaginários sociais compartilhados e
construídos por meio da ação.
Melgarejo (2005) destaca que as pesquisas realizadas
sobre a leitura e escrita dos professores, ou seja, suas vozes
desconsideram os contextos nos quais elas se realizam e
não percebem que os resultados dessas leituras e escritas
são reflexos das condições materiais dadas a esses professores para ler e escrever. Por isso a autora questiona o que
os professores têm lido, em que condições e sobre o quê e
esclarece que, se um professor não lê ou não escreve para
além da sua rotina é porque não lhes são dadas oportunidades de avançar. Assim, indaga: “¿quién es ese ‘nuevo
docente’?”, “¿qué relación guarda la formación escolar con
el conjunto de prácticas y proyectos sociales?” e “¿cómo

pensar la formación y la práctica de los professores en este
contexto?”. Logo, para se entender os professores e compreender suas vozes é necessário considerar suas condições
sociais e econômicas, bem como o contexto de sua formação e prática, ou seja, pesquisar “o sujeito e suas práticas
sociais em sua complexidade histórica e social, a partir de
uma postura antropológica narrativa, por meio de uma
construção articulada e problematizadora” (MELGAREJO,
2005, p. 8, tradução livre).
Os autores da perspectiva crítico-dialética baseiam-se,
sobretudo, em uma abordagem crítica e chamam a atenção
para uma educação transformadora, por isso a categoria
práxis mostra-se tão importante e presente nos textos dessa
perspectiva.

2.3. Perspectiva pós-crítica
A perspectiva pós-crítica representa, pode-se assim dizer,
a teoria do conhecimento mais embrionária, dado o seu
tempo de presença no espaço acadêmico e científico comparada às outras ciências. Tal perspectiva está articulada
ao paradigma, que vem sendo amplamente divulgado e por
vezes contestado como pós-modernidade.
Há uma crença por parte dos defensores desta perspectiva de que o modo como o ser humano vem lidando
com o conhecimento ao longo da era moderna precisa ser
repensado. O atual contexto de mudanças e transformações
sociais em ritmo acelerado exige do homem/mulher e das
profissões um novo comportamento, tendo em vista que o
modelo hegemônico vigente, próprio da ciência moderna,
tende às múltiplas fragmentações: a visão de mundo material e o espiritual; do corpo e da mente; da filosofia e da
ciência; do objetivo e subjetivo; entre outras.
Esse tipo de pensamento tem sido questionado pelo
seu caráter reducionista, por focalizar as partes em detrimento da totalidade, por valorizar os aspectos externos das
experiências ignorando os aspectos internos e por focalizar
exacerbadamente a razão sem considerar a arte, as emoções
e os sentimentos, como consequência, o ser humano dissociou-se de si mesmo, dos outros e da natureza, negando
assim a subjetividade, gerando uma crise de valores e identidades sem precedentes. Por essa razão há a necessidade
de considerar a ocorrência de uma mudança paradigmática
que, de modo emergente, traz reflexões para que consideremos as ausências e as emergências que o atual paradigma
insiste em negar, como é o caso da subjetividade.
A educação e a formação de professores, pela importância estratégica social/política/econômica, são campos muito
influenciados pelas ideias do paradigma moderno, por isso
acredita-se na necessidade dos professores e sua formação
produzirem rupturas que venham contribuir para a promoção de uma ciência e uma formação mais humana, ética e
solitária e que permita interlocuções entre o conhecimento
local e o global. Para tanto, prezamos por uma mudança no
modo de pensar e ensinar que possam superar as barreiras
postas pelo pensamento cartesiano, com o intuito de promover ações educativas mais significativas e que envolvam
os sujeitos em sua totalidade, considerando suas histórias
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de vida, suas emoções, seus valores, seus conhecimentos e
suas subjetividades.
Este movimento denominado como pós-modernidade
vem recebendo ao longo das últimas décadas uma série de
críticas que, por vezes, atribuíam articulações entre esta
proposta e a perspectiva política e ideológica neoliberal, sob
os argumentos de que o paradigma emergente tenderia a
relativizar os fatos, encobrir as contradições e neutralizar o
pensamento político. Alguns autores, como Duarte (2003),
por exemplo, apresentaram argumentos que contemplam,
inclusive, a abordagem do professor-reflexivo (SCHÖN,
2000; PERRENOUD, 1993) como parte deste universo. No
entanto, gostaríamos de ressaltar que os autores que aqui
apresentamos na perspectiva pós-crítica, na nossa compreensão, situam a educação e a formação humana em uma
perspectiva crítica cuja intencionalidade é gerar formações
humanas a partir de ideais como justiça, ética e solidariedade. Muito diferente do que percebemos ao analisar as
teorias que balizam o propósito do professor reflexivo, que
a nosso ver se articulam com um viés neoliberal.
A educação na perspectiva pós-critica, cujos autores
aqui são representados por Santos (2010), Scoz (2009) e
Cunha (1998), não perdem sua interlocução com os elementos políticos, econômicos e sociais que condicionam
a sociedade. No entanto, têm como intencionalidade produzir práticas educativas mais significativas e que, de
fato, possam construir novas relações sociais à medida
que consideram os componentes subjetivos envolvidos no
processo de educação.
No caso da formação de professores, faz-se necessário compreender a forma como os sentidos subjetivos são
produzidos por meio dos diferentes espaços de aprendizagem (família, amigos, comunidades, etc.), que inevitavelmente interferem no modo como a prática docente
vai sendo construída e desenvolvida (SCOZ, 2009), logo a
subjetividade é construída nas relações sociais que constituem determinado contexto cultural envolvendo a história
do sujeito. Essa subjetividade produz um eu profissional
e um eu pessoal, portanto influencia nossa identidade e
nossas concepções, já que não se separa a figura do professor de sua condição enquanto sujeito, enquanto pessoa e
enquanto parte de um amplo universo que produz emoções
e sentidos.
Como representante da perspectiva pós-crítica,
Boaventura de Sousa Santos (2010) apresenta a concepção
de ciência emergente, a partir de críticas à ciência moderna.
O autor considera que, na atualidade, as ciências sociais
precisam recusar todas as formas de positivismo lógico
e empírico ou de mecanismo materialista ou idealista e
consequentemente (re) valorizar os estudos humanísticos,
para isso propõe a extinção da distinção hierárquica entre
conhecimento científico e conhecimento vulgar, emergindo
como prática o fazer e o dizer da filosofia da prática, o que
contraria o “rigor” do paradigma dominante. Para ele, o
fazer ciência requer a elaboração de perguntas simples,
elementares e inteligíveis. Dessa forma o conhecimento
científico ensina a viver e traduz-se num saber prático
(SANTOS, 2010, p. 53-54).
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Nesse contexto, a ciência moderna não contempla essa
nova maneira de se pensar e se fazer ciência e entra em
crise possibilitando o surgimento de um novo paradigma,
o paradigma emergente ou ciência pós-crítica ou pós-moderna. Esta considera a complexidade do tempo presente
e que Santos (2010) considera como “tempo de transição
em sincronia com muita coisa que está além ou aquém
dele, mas descompassado em relação a tudo o que habita”.
O paradigma emergente entende que todo o conhecimento científico-natural é científico-social; todo o conhecimento é local e total; todo o conhecimento é autoconhecimento; e, todo o conhecimento científico visa constituir-se
em senso comum. Para o autor, neste contexto, o cientista
precisa assumir três novos pressupostos: 1) a crença na
complexidade em todos os níveis da natureza; 2) a crença
na instabilidade do mundo em processo de tornar-se; e, 3) a
crença na intersubjetividade como condição de construção
do conhecimento do mundo (SANTOS, 2010).
Diferentemente da ciência moderna, esse novo paradigma se apresenta contra a fixidez de significados, de
narrativas, de valores, de classificações, de subjetividades, de verdades. Isto possibilita caminhos diferentes dos
que pensavam ser seguros e imutáveis e que atualmente,
pelos novos possíveis caminhos, traçados e em construção,
aparentam ser fixos demais e lineares em excesso (VON
DENTZ, 2006). E nessa perspectiva, Paraíso (2004) acredita
que o paradigma da ciência pós-crítica, no contexto educacional, permite o surgimento de pesquisas que pensam
seus saberes e suas concepções de maneiras diferenciadas.
Ao discutir os sentidos subjetivos Scoz (2009), chama
atenção para uma educação promove a formação de um
sujeito que se perceba como autor de sua história. Tendo
como pressuposto o sujeito em seu protagonismo, a autora
compreende o professor na condição de sujeito pensante,
singular e produtor sentidos subjetivos. Por ter a subjetividade como central em suas discussões a prática docente
é considerada um processo de envolvimento afetivo entre
professores e alunos. Para a autora a formação de professores está imbricada com a profissionalização e considera
os professores como sujeitos em que os sentidos subjetivos
integram “suas condições sociais e afetivas, seus pensamentos e sua emoções” (SCOZ, 2009, p. 112-113).
Ao discutir as questões voltadas para formação e profissionalização docente, Cunha (1998) explicita sua base
teórica na perspectiva pós-crítica ao chamar atenção para
um conhecimento científico que não deu conta da realidade complexa. A autora compreende o professor imerso
em uma realidade multifacetada e chama atenção para
as narrativas como espaço formativo do professor. Essa
abordagem coloca o professor como sujeito central de sua
história profissional e no ato educativo, coadunando com as
ideias de SCOZ (2009) que chama atenção para construção
de sentidos subjetivos do professor.
A narrativa do professor é considerada como uma estratégia que considera a subjetividade do professor como elemento um singular e importante para sua construção profissional (CUNHA, 1998, SCOZ, 2009). Ao discutir a partir
da perspectiva pós-crítica os autores pensam a formação e
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profissionalização docente como processos entrelaçados,
que extrapolam as organizações formativas formais e as
questões estruturais da profissão, chamando a atenção para
a inter-relação e a singularidade do sujeito na construção
do conhecimento e de sua profissionalização.
Para Cunha (1998) a educação deve buscar a formação de
sujeito historicamente situado e consciente da sua história
de vida, sendo o professor o agente principal e direcionar
da prática pedagógica. A autora assevera que a formação
é um processo que extrapola os cursos e que se constitui
também interlocução de diálogo entre a prática e a reflexão
sobre o ser professor. Diante dessa consideração, enfatiza
a prática docente como espaço de aprendizagem para os
professores, sobretudo ao refletirem sobre ela, A “reflexão
do sujeito sobre si mesmo para melhor reconhecer-se como
profissional educador” (CUNHA, 1998, p. 44). Nesse sentido
a construção da identidade docente está vinculada a um
processo de profissionalização que considera a subjetividade do professor.
A discussão da perspectiva pós-crítica traz aspectos para
o debate da educação e formação de professores, como a
subjetividade, que podem contribuir para uma apropriação
coesa desses processos de forma a contribuir com o campo
por meio das pesquisas que discutem o professor.

3. REFLEXÕES FINAIS
Ao retomar a questão geradora das reflexões empreendidas,
expressa na questão: Quais são perspectivas discursivas
dos referenciais teóricos sobre formação e profissionalização de professores estudados na disciplina “Formação e
Profissionalização de Professores(as): pesquisa e perspectivas críticas”? O desvelamento das concepções dos autores
elencados foi necessário para desmistificar a intenção e a
filiação teórica das propostas apresentadas, que de fato
não são neutras.
Apresentar a cosmovisão dos autores, que de acordo
com Tello (2011) possui referência na base teórica, trouxe a
reflexão sobre a complexidade de nossas pesquisas e, consequentemente, a importância do método no fazer científico.
As concepções estudadas a partir de diferentes perspectivas
materializam o conhecimento articulado, demonstrando
um entendimento do todo sobre ‘formação e profissionalização docente’ dos textos analisados.
O entendimento da filiação teórica das produções analisadas na Redecentro foi o eixo de análise deste trabalho
e possibilitou um processo de amadurecimento na compreensão da produção do conhecimento. Em um momento
da história em que se fala em crise da modernidade e de
um paradigma científico emergente como a pós-modernidade, situar as concepções que permeiam as discussões de
autores é ponto de partida para o debate sobre formação e
profissionalização docente.
A análise empreendida demonstra que existem concepções que questionam a incapacidade do conhecimento
moderno de dar conta da complexidade de todas as problemáticas pesquisadas. Ou seja, a produção do conhecimento
nesse momento histórico tem sido questionada e outras

possibilidades têm sido construídas para entender o mundo
e as coisas do mundo.
A compreensão desse momento de transição, para
autores como Cunha (1998), Santos (2010) e Scoz (2009),
não sugere a supressão dos caminhos trilhados no labor
científico, mas a ampliação das possibilidades de entender
a educação e a formação de professores. Nesse sentido,
surge a necessidade de reconhecermos e de produzirmos
sentidos em nossas pesquisas, em um processo revelador
do “eu” na relação com o “outro” e com o contexto em que
ambos interagem.
Diante dessa compreensão, este trabalho possibilitou
ampliar perspectivas como forma de acesso à nossa racionalidade, mas de uma racionalidade reflexiva, multidimensional e impregnada de dilemas, que supõe uma relação
dialética entre o que se pensa e o que se faz.
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RESUMO – O objetivo do artigo é apresentar as categorias utilizadas na pesquisa “Cartografia das relações de
saberes, formação e práticas dos professores de didática nos cursos de licenciaturas da Universidade Estadual
do Ceará (UECE)” através da revisão de literatura. O estudo é recorte do projeto de doutorado e situa-se na
área de formação de professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da UECE. A pesquisa tem
como objeto de estudo a disciplina de didática nos cursos de licenciatura da UECE. Como marco temporal
tem-se o período de 2010 a 2015. A problemática da formação docente se fundamenta como uma prática
autônoma e profissional para a produção de saberes diretamente surgidos de sua ação docente. A metodologia utilizada é pesquisa qualitativa, com estudo de caso, universo os professores da disciplina de didática
nos cursos de licenciatura no Estado do Ceará. Para coleta e análise de dados será utilizada a cartografia que
tem como desenho os percursos formativos dos professores de didática. O suporte metodológico apresenta
Tardif (2010), Ghauthier (2013), Nóvoa (2009), Monteiro e Maia (2012), Pimenta (2009). Os resultados poderão
servir de indicadores necessários às instituições de ensino que objetiva formar, com a qualidade necessária,
profissionais que tenham competência na área específica do conhecimento e podem auxiliar na constituição/
reconstituição das matrizes curriculares nos cursos de licenciatura da UECE. Conclui-se que os saberes, a
formação e as práticas dos professores de didática no ensino superior promovem um diálogo sobre o trabalho
docente tendo como pressuposto os projetos pedagógicos as matrizes curriculares e dos cursos decorrentes
das orientações das políticas públicas direcionadas à formação docente.
PALAVRAS-CHAVE: cartografia; formação; saberes docentes.
ABSTRACT – The aim of this paper is to present the categories used in the study “Mapping of knowledge’s relations,
formation and practices of the teacher’s didactic in degree courses at the State University of Ceará (UECE)” through the
literature review. The study is cut out of the doctoral project and is situated in the teacher’s formation area of the UECE’s
Post-Graduation Program in Education The methodology use is a qualitative research, employing the interpretive paradigma with case’s study, as universe of teaching subject in bachelor degree from a public university located in the state of
Ceará. For data collection and analysis will be used cartography which design the formation paths of didactic teachers. The
methodological support is based in Tardif (2010), Ghauthier (2013), Nóvoa (2009), Monteiro and Maia (2012), Pimenta
(2009). The results of this study may serve as necessary indicators for every educational institution, with the required
quality and can assist in the creation/restoration of curricular matrixes in UECE’s degree courses. It is concluded that the
didactic of the knowledge, formation and teaching practices in higher education promote a dialogue about the teaching
work having as assumptions the curriculum matrices and pedagogical projects in due to course of the guidelines of public
policies aimed at teacher formation.
KEYWORDS: cartography; formation; teacher knowledge.
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1. INTRODUÇÃO
O debate sobre a formação de professores na sociedade
contemporânea se apropria das análises sobre o conceito
de profissão docente e sua relação com a trajetória do trabalho do professor, com os saberes constituídos e com as
práticas que emergem do campo histórico e social tecido
dentro e fora dos ambientes escolares. Esses significados
direcionam para a socialização dos saberes elaborados na
ação educativa que pode possibilitar à reflexão sobre a prática pedagógica considerando a transformação do sujeito
capaz de proporcionar novos modelos de organização da
profissão, pautada na ideia de que “a identidade profissional é essencial para que os professores se apropriem
dos processos de mudanças e os transformem em práticas
concretas de intervenção”. (NÓVOA, 2009, p. 21).
A problemática da formação docente se fundamenta
como uma prática autônoma e profissional para a produção
de saberes diretamente surgidos de sua ação docente que
são constituídos em saberes práticos, saberes de ação e
saberes da experiência e que considera as atividades pedagógicas como significativas e situadas num determinado
contexto histórico e social.
Pesquisar sobre a formação de professores em diferentes
tempos e espaços do ensino superior tem desencadeado
estudos considerando aspectos relativos às instituições
públicas de ensino superior que aponta o professor como
sujeito reflexivo inserido na possiblidade de superar os desafios e os diferentes conflitos profissionais e refletir sobre
as grandes mudanças que a sociedade tem vivenciado nas
últimas décadas com significativas transformações no cenário econômico, político e social que vem alterando ou (re)
significando o conceito de homem, de trabalho, de cultura,
de profissão, de saberes, de educação nas diferentes esferas
individuais e coletivas reveladas nos segmentos sociais que
constituem a vida social, individual e coletiva do professor.
Essas mudanças são resultados de estudos realizados
sobre a profissionalização docente nas décadas de 80 e
90, cujas pesquisas têm como fundamento elaborar um
conjunto de conhecimentos para a prática docente que
podem servir de base motivacional capaz de refletir sobre
sua própria identidade profissional na tentativa de identificar os saberes, as competências, habilidades e necessidades formativas envolvidas no exercício do magistério. Tais
discussões estão relacionadas aos saberes constituintes
da docência alicerçados no paradigma da formação como
processo de cultura profissional. Esse direcionamento considera à necessidade de mudanças para a implementação
de políticas de formação de professores que se materializa
para um novo perfil profissional que se configura para a
melhoria da educação de qualidade nos cursos de formação
inicial e nas diversas modalidades de ensino.
Esse estudo tem como objetivo apresentar as categorias
saberes, formação, e práticas dos professores, utilizadas
na pesquisa “Cartografia das relações de saberes, formação e práticas dos professores de didática nos cursos de
licenciaturas da Universidade Estadual do Ceará (UECE)”
através da revisão de literatura. O estudo é recorte do projeto
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de doutorado, situa-se na área de formação de professores que integra a linha de pesquisa Formação e Políticas
Educacionais no núcleo História e Avaliação Educacional do
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UECE.
A pesquisa tem como objeto de estudo a disciplina de didática nos cursos de licenciatura da UECE, tendo como marco
temporal o período de 2010 a 2015. Esse período se justifica
pelas mudanças ocorridas nos projetos pedagógicos e nas
matrizes curriculares dos cursos de formação de professores
no ensino superior, decorrentes das orientações das políticas
públicas direcionadas às licenciaturas e profissionalização
docente. Essa investigação situa-se na área de formação
de professores que integra a linha de pesquisa Formação
e Políticas Educacionais no núcleo História e Avaliação
Educacional do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE).
Entende-se que nos cursos de licenciaturas, o trabalho
docente torna-se mister ser contextualizado considerando
a necessidade de espaço, tempo e trajetória formativa de
professores e alunos, ou seja, nas considerações de Gauthier
(2013, p. 17), “[...] o que acontece quando o professor ensina
e o que é preciso saber para ensinar?”. Ou ainda, no posicionamento do mesmo autor, torna-se relevante nessa
investigação, conhecer o percurso formativo e refletir
sobre os saberes da ação pedagógica desses professores,
não somente para compreendê-los melhor, mas também
na tentativa de orientá-los ao exercício de sua prática,
imbricada de nosso desejo como pesquisadora na área de
formação de professores que atua na mesma instituição
de ensino desses sujeitos.
Para atingir o objetivo proposto nesse estudo, a metodologia é de abordagem qualitativa empregando o paradigma
interpretativo que compreende os fenômenos sociais e privilegia o estudo de caso abordando os fenômenos a partir da
perspectiva dos sujeitos dessa investigação. Na interpretação
de Minayo (2011, p.21) a pesquisa qualitativa compreende:

O conjunto de fenômenos humanos aqui é entendido
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.
O estudo de caso se justifica pela necessidade de identificar um caso específico e se traduz na investigação quando
depende do suporte teórico utilizado pela pesquisa e dos
seus objetivos estabelecidos e alcançados. Nesse sentido,
Yin (2001, p.33) postula que o estudo de caso “[...] como
estratégia de pesquisa compreende um método que
abrange tudo com a lógica de planejamento incorporando
abordagens específicas a coleta de dados e a análise dos
dados”. Para análise e coleta de dados, é utilizado o método
da cartografia que estuda as representações dos espaços
acompanhados por diversas informações visando atenderem as necessidades do seu cotidiano articuladas com
o ambiente em que vivem.
Dessa forma, o método se justifica pelo desenho dos percursos formativos dos professores dos cursos de licenciatura
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na tentativa de identificar quem são os professores de didática, seus saberes e práticas, bem como essa disciplina eminentemente pedagógica está sendo trabalhada no espaço e
no tempo e como esses saberes estão colocados na prática
pedagógica aos discentes, prioritariamente para a educação
básica. Na interpretação de Prado Filho e Teti (2013, p. 15):

[...] a cartografia serve como método e instrumento ligados à problematização de uma história do presente, na
medida em que possibilita uma crítica do nosso tempo permitindo também enfrentar enunciações, modos de sujeição
e resistir a jogos de objetivação x subjetivação que fazem
de nós aquilo que somos.
A metodologia tem como universo os professores da disciplina de didática dos cursos de licenciatura, na tentativa de
conhecer os saberes, a formação e as práticas desenvolvidas
por esses atores. Como locus da pesquisa, a Universidade
Estadual do Ceará (UECE) se insere nesse cenário de instituições públicas de ensino superior, constituída por uma
rede multicampi, estruturada por Centros e Faculdades distribuídos na capital e nas unidades do interior do Estado do
Ceará, que tem como missão a produção de conhecimento, o
compromisso social e o desempenho profissional com ênfase
na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Para a análise dos dados, tem-se como suporte Minayo
(2011) que retrata a análise e a intepretação de conteúdo
da temática, abordando conceitos ou ideias explorando o
material estudado para que se possa dialogar com os temas
e os pressupostos da pesquisa, ou seja, um “[...] momento
coletado e articulado aos propósitos da pesquisa e á sua
fundamentação teórica”. (p. 81). Serão utilizadas as categorias de análise: formação de professores, saberes docentes,
práticas pedagógicas, didática, políticas públicas para a
formação docente e, trabalho docente no ensino superior.
Como técnicas de pesquisa serão utilizadas as entrevistas
e observações indiretas no ambiente acadêmico. Segundo
Marconi e Lakatos (2009, p. 111), as técnicas são “um conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência,
é também a habilidade para usar esses preceitos ou normas
na obtenção de seus propósitos”. As entrevistas semiestruturadas vão compor uma série de perguntas abertas e
fechadas. Através das mesmas teremos mais flexibilidade e
objetividade nas respostas dos participantes para permitir
um maior aprofundamento das investigações, contextualizando as informações retratadas no momento investigativo.
Segundo Gil (1991 p. 117) a entrevista é definida como “uma
forma de diálogo assimétrico, em que uma das áreas busca
coletar dados e a outra, como fonte de informação”.
Apresenta-se a discussão nas sessões seguintes, na esperança de mobilizar diferentes situações de diálogo sobre a
formação, os saberes e a prática dos professores de didática
nos cursos de licenciatura no esnino superior.

2. FORMAÇÃO DOCENTE, SABERES
E PRÁTICA DOS PROFESSORES NOS
CURSOS DE LICENCIATURA
Os estudos sobre a formação docente realizados nas últimas

décadas têm apontado a necessidade de discutir sobre o
complexo trabalho docente e sobre os processos formativos na perspectiva de resignificar as práticas na dimensão
reflexiva e crítica. Nesse âmbito, investigar a formação
docente implica em pensar sobre a formação, os saberes e
as práticas dos professores nas instituições de ensino superior. A formação é entendida como um momento inicial e
permanente percorrendo uma trajetória direcionada a um
processo amplo educativo inserido no desenvolvimento da
profissão, na tentativa de superar a fragmentação existente
entre teoria e prática que rompe com o significado da construção dos saberes e da ação docente, enquanto sinaliza
que o “desenvolvimento da profissão docente envolve um
conjunto de elementos que se relacionam, estabelecendo
condições favoráveis ou desafavoráveis para o exercício e
evolução da profissão”. (IMBERNÓN, 2000, p. 43).
Nesse universo, se faz importante conhecer o discurso
da prática profissional que possibilita revelar os percursos
formativos que nos remete principalmente os estudos de
Tardif (2010) e Gauthier (2013) com o propósito de analisar e compreender o que pensam os professores sobre
os seus saberes e sua prática pedagógica nos cursos de
formação de professores. Tardif (2010) questiona sobre
os saberes docentes e sua relação com a profissionalização dos professores atribuídos ao exercício da docência.
O autor considera que o processo formativo é constituído
de diversos saberes, que surgem de diversas fontes sendo
relacionados e mobilizados de acordo com as exigências de
sua atividade profissional. Assim, descreve o saber docente
em quatro categorias: os saberes da formação profissional; os saberes curriculares; os saberes experienciais e os
saberes disciplinares. O autor reconhece a importância
desses diferentes saberes relacionados ao fazer docente,
mas chama a atenção para os saberes experienciais, visto
que é sobre eles que os docentes mantêm o controle e a
apropriação de seus conhecimentos diante de seus pares
ao considerar os saberes específicos na sua área de atuação.
Os saberes docentes existem quando são articulados às
diversas origens dos professores às diferentes formas de
conhecimentos e as relações que estabelecem entre esses
saberes durante sua trajetória pessoal e profissional que
legitimam o fazer cotidiano da profissão. Nessa análise, o
professor é um profissional que detém saberes de diferentes
matizes educacionais considerando que sua ação docente
insere-se na multiplicidade própria do trabalho que atua
em divergentes situações e que, portanto, precisa mobilizar
distintas teorias, metodologias, habilidades, competências
e saberes.
Em relação aos saberes dos professores durante sua
formação realizada nas instituições de ensino universitário,
Tardif (2010) ainda destaca que são elementos formativos
para sua prática profissional incorporados na formação
inicial, assinalando como conhecimentos especializados e
formalizados que pertencem a um determinado grupo de
profissionais capazes de validar o trabalho de seus pares.
Desse modo, a profissionalização docente é uma “tentativa
de reformular e renovar os fundamentos epistemológicos do ofício do professor e do educador, assim como da
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formação para o magistério” (p. 250).
Gauthier (2013) postula os saberes docentes em disciplinares (matéria), curriculares (programas), das Ciências
da Educação, saberes da tradição pedagógica (uso), experienciais (jurisprudência particular) e da ação pedagógica
(repertório de conhecimentos de ensino ou jurisprudência
política validada). Em suas considerações ressalta que o
professor desenvolve um corpus de conhecimentos classificados em ofícios do professor, estabelecendo-os em
três categorias: ofícios sem saberes; saberes sem ofício
e ofícios feitos de saberes. O autor, além disso, destaca a
existência de uma saber específico no exercício do trabalho
docente que está relacionado com a tarefa de ensinar que
é da prática e resignificado na própria ação quando divulgado e validado por outros pesquisadores e por seus pares.
Esse conjunto de saberes ou repertório de saberes pode
ser empregado pelos profissionais no trabalho docente no
cotidiano de sua ação prática. (TARDIF, 2010). O poder da
disciplina exercido pelo professor, na análise de Foucault
(1999) surge em diferentes momentos, espaço e tempo ao
exercer determinado tipo de controle e privilégios individualizados que dão suporte à elaboração de verdades nas
diversas áreas do conhecimento.
Acompanhando os estudos sobre os saberes e a formação de professores, encontram-se fundamentos em
Gatti (2009); Pimenta (2002, 2009); Cunha (2006); Nóvoa
(2009); Charlot (2013) que evidenciam um percurso histórico configurado na imagem, na formação e na prática
profissional inseridos na complexidade social e política
que envolve o trabalho docente, considerando o momento
histórico durante o exercício da docência com identidade
única acompanhada de suas expectativas e experiências
singulares e coletivas.
Na interpretação de Pimenta (2009), a formação de professores se sustenta na autoformação uma vez que reelabora
seus saberes iniciais articulados com suas próprias experiências cotidianas vivenciadas nos espaços formativos escolares. Nóvoa (2009) aponta que a formação de professores se
insere no componente prático, na aquisição de uma cultura
profissional, nas dimensões pessoais da profissão docente e
marcada por um princípio de responsabilidade social.
Analisando as relações de saberes, formação e prática
de professores no ensino superior e as disciplinas de didática nos cursos de licenciatura encontra-se Libâneo (1994);
Pimenta (1997); Oliveira (1995); Machado (2005); Gatti e
Barreto (2009); Pimenta e Anastasiou (2002); Monteiro e
Maia (2012); Vieira e Martins (2009); Farias et al (2014) que
fundamentam suas análises afirmando que a natureza da
reflexão sobre o processo formativo dos professores de
didática se insere sobre os saberes docentes relacionados
à prática pedagógica, que compreende os campos complexos e interligados: o saber e o ensino. Na intepretação de
Libâneo (1994, p. 54), “[...] o objeto de estudo da didática é o
processo de ensino, campo principal da educação escolar”.

3. RESULTADOS
Os resultados analisados durante nossa caminhada
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investigativa são peculiares aos contextos pesquisados conforme característica da pesquisa qualitativa. Acredita-se,
porém, que esses resultados podem favorecer as reflexões e
aproximações em relação com os envolvidos, pesquisadora
e pesquisados.
A busca preliminar de algumas pesquisas sobre as
categorias saberes, formação e prática dos professores,
permitiu identificar que o trabalho docente nos cursos de
licenciatura das instituições públicas, pelo qual é identificado como mobilizador de saberes profissionais, constrói
e reconstrói sua ação, constituindo seus conhecimentos
pedagógicos conforme a necessidade de utilização dos saberes docentes, suas experiências, seus percursos formativos
e profissionais.
Vale ressaltar que ainda é necessário novas buscas mais
particularizadas bem como uma leitura analítica mais detalhadas sobre outros trabalhos, mas pode-se afirmar que
retratam suas preocupações e estudos históricos, contextuais e contemporâneos sobre a formação docente para
compreender os saberes dos professores e como estes se
relacionam com sua prática pedagógica considerando suas
diversas dimensões do trabalho docente, em destaque no
campo da didática.
Os resultados desse estudo se aproximam entre si e
com o objeto de estudo ao investigar as relações de saber
docente, a formação e as práticas dos professores construídas entre seus pares nas suas diferentes áreas de conhecimentos, proporcionando assim análises críticas e reflexões epistemológicas sobre os processos formativos dos
professores das instituições de ensino superior. Analisar
essas relações possibilita compreender por que e como
o professor é uma referência acadêmica para lecionar a
disciplina de didática nos cursos de licenciaturas e que
possuem o poder de validar e legitimar perante seus pares
os conhecimentos específicos dessa área de estudo, tem
que como objeto o ensino e a aprendizagem.
Ainda identifica-se como resultados que os estudos
sobre os saberes, a formação e as práticas dos professores de didática são frutos de reflexões que demonstram
que o tema vêm sendo discutido no âmbito educacional,
embora de número restrito, como assinalam alguns autores
pesquisados, aponta contribuições e estratégias para redimensionar e pensar como está sendo realizado o trabalho
docente dos professores que lecionam a referida disciplina
no ensino superior na busca de melhorar os processos formativos, considerando como base o ensino e a aprendizagem. Entende-se que a formação dos professores de didática
situa-se nos campos específicos dos saberes com a dimesão
da práxis que contextualiza o conjunto de saberes proporcionando sentido e signifcado durante o processo formativo.
Não se pode refletir sobre o processo formativo docente,
sem considerar os saberes específicos da sua prática pedagógica, em destaque, a formação, os saberes e a prática dos
professores de didática nos cursos de licenciatura. Segundo
Abdala (2011, p. 355) a didática tem como objetivo “[...] preparar seus estudantes para serem capazes de identificar,
refletir, questionar e ressignificar as concepções de educação,
de trabalho e de formação humana, reforçando, assim, um
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olhar mais cuidadoso para a constituição desse profissional”.
Nesse sentido, compartilha-se com o posicionamento
de Pimenta (2009, p. 19) ao afirmar que “[...] mobilizar os
saberes da experiência é, pois, o primeiro passo no curso de
didática que se propõe a mediar o processo de construção
de identidade de futuros professores”. Nesse caso, se os
saberes dos professores resultam da ação, da experiência
e da reflexão, significa dizer pode ser fundamentado em
uma razão e (re) conhecido pelos seus pares a partir de suas
representações sociais e da profissionalização.
Nesse pressuposto, os resultados sinalizam que a didática é uma disciplina eminentemente pedagógica, e que o
estudo pode contribuir para reflexões significativas sobre
a relaboração das matrizes curriculares, na formação de
futuros professores bem como para melhoria dos processos
formativos, abrangente professores e alunos dos cursos
de licenciaturas, na medida em que tem-se como hipótese
que a disciplina de didática, não gera grande expectativa
pedagógica ao mesmo tempo em que pode se emaranhar
misturar e/ou confundir com a formação dos bacharéis
trançando outro perfil do profissional que vai atuar na
educação básica.

4. CONCLUSÃO
Identifica-se que os estudos sobre os saberes docentes vêm
provocando posicionamentos multiplurais sobre os saberes
da docência com propósitos às práticas reflexivas, tendo
como foco as políticas públicas direcionadas aos cursos de
formação de professores no sentido de “revisitar” e resignificar as concepções sobre os modelos de formação nas
instituições de ensino superior quanto aos indicadores da
formação profissional; a relação teoria e prática; formação
inicial e continuada; conhecimento científico e conhecimento pedagógico; saberes discentes e docentes; discursos
e identidade docente.
Considera-se que há diversos saberes docentes relacionados ao fazer dos professores, consolidados nas situações
concretas a partir das quais se faz necessário definir a natureza dos conhecimentos experienciais e específicos da sua
profissão. Nesse sentido, pesquisar os saberes, a formação e
as práticas dos professores de didática nos cursos de licenciatura tem como natureza contribuir para a melhoria no
processo formativo dos professores e alunos na medida em
que se estabelece que a didática esteja situada na teoria e
na prática do professor cujo objeto de estudo se insere no
processo de ensino e aprendizagem.
Considera-se que a disciplina de didática tem papel fundamental nos cursos de licenciatura porque se constitui
num suporte teórico e prático para uma ação pedagógica
reflexiva elencando aspectos relevantes sobre as matrizes
curriculares nas instituições de ensino superior.
Entende-se que a ação do professor de didática pode
acontecer numa situação real que requer e/ou exige respostas às necessidades de seus alunos e de seus pares que
são reveladas na sua identidade docente, que passa a ser
refletida na ideia de que o professor é um produtor de
conhecimento e dos saberes mobilizados e sistematizados.

Numa perspectiva preliminar, conclui-se que os saberes,
a formação e as práticas dos professores de didática no
ensino superior promovem um diálogo sobre o trabalho
docente tendo como pressuposto nas matrizes curriculares
e nos projetos pedagógicos dos cursos, decorrentes das
orientações das políticas públicas direcionadas às licenciaturas e a profissionalização docente.
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análisis de PIBID
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RESUMO – A reflexão em tela é parte integrante de uma pesquisa sobre o imaginário criativo e a formação
de pessoas criadoras, vinculada ao grupo de pesquisa: Desenvolvimento Humano, Cultura e Educação, nas
linhas: linguagem, desenvolvimento e aprendizagem e, produção imaginária e a educação criadora. Aprovado
na Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES Nº 43/2013, cumpre parte dos propósitos do projeto integrador do grupo
referido: A produção imaginária na escola e a formação de pessoas criadoras, que tem como objetivo geral
ampliar a compreensão sobre a natureza do processo criativo e sobre o papel da escola na formação de pessoas
criadoras. O alcance do objetivo proposto se orienta, em termos teóricos e metodológicos, pelos pressupostos
do materialismo histórico-dialético, matriz de referência da corrente histórico-cultural de psicologia. A investigação da qual decorre a reflexão em tela, se caracteriza pela busca empírica e análise de indícios de criação e
imaginação como elementos fulcrais para a formação de professores. Concentrando esforço de investigação
em situações pedagógicas consideradas inovadoras pela comunidade escolar e pela comunidade acadêmica,
a pesquisa que está na gênese desta reflexão, persegue indícios de formação do imaginário criativo no âmbito
do PIBID –Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, Campus Chapecó (SC).
PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento humano e educação; educação criadora; imaginário criativo;

formação de pessoas criadoras.

RESUMEN – La presente reflexión es parte integrante de una investigación sobre el imaginario creativo y la formación
de personas creadoras, vinculada al grupo de investigación: Desarrollo Humano, Cultura y Educación, en las líneas:
lenguaje, desarrollo y aprendizaje y, producción imaginaria y la educación creadora. Aprobado en MCTI/CNPq/MEC/
CAPES Nº 43/2013, cumple parte de los propósitos del proyecto integrador del grupo referido: la producción imaginaria en
la escuela y la formación de personas creadoras, que tiene por objetivo general ampliar la comprensión sobre la naturaleza
del proceso creativo y sobre el papel de la escuela en la formación de personas creadoras. El alcance del objetivo propuesto se
orienta, en termos teóricos y metodológicos, por los presupuestos del materialismo histórico-dialéctico, matriz de referencia
de la corriente histórico-cultural de la psicología. La investigación de la cual transcurre esta reflexión, es caracterizada por
la búsqueda empírica y análisis de los indicios de creación e imaginación como elementos centrales para la formación de
profesores. Concentrando esfuerzo de investigación en situaciones pedagógicas consideradas innovadoras por la comunidad escolar y por la comunidad académica, la investigación que está en la génesis de esta reflexión, persigue indicios de la
formación del imaginario creativo en el ámbito del PIBID –Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS,
Campus Chapecó (SC).
PALABRAS CLAVE: desarrollo humano y educación; educación creadora; imaginario creativo; formación de personas
creadoras.
1 Prof. Dra em educação pela USP. Professora do curso de pedagogia e do PPGE da UFFS campus Chapecó (SC). e-mail: solangesol13@gmail.com e solange.
alves@uffs.edu.br
2 Acadêmica de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul. Bolsista CNPq no projeto: A Produção Imaginária na Escola e a Formação
de Pessoas Criadoras. e-mail: tammyres09@hotmail.com

1. INTRODUÇÃO
O presente artigo e resultado das reflexões sobre os estudos

elaborados em decorrências de atividades relacionadas ao
projeto de pesquisa: A produção imaginária e a formação
de pessoas criadoras, aprovado pela chamada MCTI/CNPq/
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MEC/CAPES N° 43/2013, aprovado pelo comitê de ética e
pesquisa pelo CAAE nº 27213814.4.0000.556. o projeto em
sua gêneses tem como objetivo principal identificar, nas
práticas pedagógicas consideradas inovadoras na comunidade escolar e na comunidade científica (Universidade),
os elementos que provocam a produção imaginária dos
estudantes vinculados ao projeto de iniciação a Docência
PIBID pedagogia- UFFS campus de Chapecó (SC).
Tal como consta no projeto original e em desenvolvimento, duas razões justificam a realização das análises
em estudo vinculadas a este projeto. Uma, de natureza
sociocultural, refere-se à ausência, nos objetivos curriculares da escola e nos cursos de formação docente - de atividades voltadas para a formação de pessoas criadoras, o
que explicaria os baixos índices de aproveitamento escolar
e, na vida profissional, a baixa capacidade de adaptação às
mudanças que a revolução tecnológica provoca sob condições de produção. Outra, de natureza científica, traduz-se
na intenção de estudar, no campo da educação escolar, a
aplicabilidade da tese da natureza cultural do ser humano
que faz dele um ser criador (L. S. Vigotsky, 2009).
Em termos específicos, este artigo devera objetivar as
seguintes características do projeto principal em andamento
I.) descrever e analisar, em termos micro genéticos, os processos de conhecimento que ocorrem no processo de organização das atividades projetadas pelo PIBID – Pedagogia. II.)
identificar, no movimento de conhecimento das estudantes
pibidianas, indícios positivos de cognição criadora;
Desde modo, nosso objetivo é consolidar a pesquisa
sobre “A produção imaginária e a formação de pessoas criadoras” enfatizando uma possível ligação entre os princípios
teóricos fundamentais na construção do conhecimento
teórico e prático, entre a construção imaginária do conhecimento e construção do conhecimento a luz do programa
de iniciação a docência PIBID.

2. O IMAGINÁRIO CRIATIVO COMO
PRODUTO DO GÊNERO HUMANO:
ASPECTOS TEÓRICOS FUNDAMENTAIS
PARA UMA, OUTRA ESCOLA POSSÍVEL
A parte inicial do enunciado do título deste texto se insere
num dos eixos temáticos advindos de reflexões teóricas
sobre algumas das grandes contribuições da psicologia
histórico-cultural (Vigotski e colaboradores) à compreensão da natureza humana que permite estabelecer
uma ligação fundamental entre a atividade imaginária
e a produção cultural do homem. Eixo fundado em duas
grandes teses: a do trabalho social de K. Marx (1972, 1977)
e a da origem das “funções superiores” ou culturais de L.
S Vigotski (1994).
Em relação à primeira tese, tal como dito por Pino
(2006), o conceito de “trabalho social” de Marx – entendido como atividade do trabalhador ou como produto
dessa atividade – tem dois sentidos opostos e aparentemente contraditórios. Um decorre das análises que ele
faz da “economia política” (expressão empregada por ele)
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nas sociedades que vivem historicamente sob o regime
da propriedade privada dos meios de produção. Nestas
condições históricas, o trabalho tem para Marx um significado negativo enquanto atividade alienada e alienante
do trabalhador. Destacamos aqui, que o trabalho será
analisado como categoria de criação e inovação do homem
ao meio natural e social, como mecanismo de apropriação do homem ao meio e do meio como instrumento de
aperfeiçoamento do próprio homem, nas palavras de Marx
(1972), “o trabalho criou o homem, como também criou a
sua consciência” (p. 363), ou seja, o trabalho pedagógico
que se tenta elucidar aqui, vincula-se ao viés da atividade
primordial do homem como instrumento histórico de
criação do próprio homem em sua complexidade, assim
como, dos elementos culturais, sociais e intelectual que
garantem este criação. Destacamos ainda que esta criação, ou produto criativo da práxis pedagógica, deverá ser
decorrente das experiências sociais e interpessoais que o
processo educativo proporcionada as estudantes participantes do programa de iniciação a docência.
Sob este prisma, destacamos a atividade principal do
homem – o trabalho descrito por Marx, como atividade
criativa transcrevendo criticamente a da análise filosófica
do trabalho humano que Marx apresenta no capítulo V de O
Capital (1996, p. 282) e a vinculando aos dados coletados no
programa de iniciação a docência, que servirá aqui como
conceito fundamental para analisar a práxis pedagógica
que se constitui nas estudantes do curso de licenciatura
em pedagogia, através do PIBID. Deste modo, pensamos
a atividade criadora humana pelo viés do trabalho social em
Marx, e caracterizamos o trabalho pedagógico como atividade com fins culturais e sociais não saciáveis pelo cursos
e programas de formação, uma vez que:
O trabalho é, antes de tudo, um ato que se passa entre o
homem e a natureza. O próprio homem desempenha aí
frente à natureza o papel de uma potência natural. As forças
de que o seu corpo é dotado, braços e pernas, cabeça e mãos,
ele as põe em movimento a fim de assimilar-se matérias
dando-lhes uma forma útil para sua vida. Ao mesmo tempo
em que por este movimento ele age sobre a natureza exterior
e a modifica, modifica sua própria natureza e desenvolve
as faculdades adormecidas nela. Nós não nos deteremos
neste estado primordial do trabalho, em que ele ainda não
eliminou seu caráter puramente instintivo. Nosso ponto de
partida é o trabalho sob uma forma que pertence exclusivamente ao homem 1[...] O resultado a que chega o trabalho
pré-existe idealmente na imaginação do trabalhador. Não é
que ele opere somente uma mudança de forma nas matérias
naturais; ele realiza ao mesmo tempo seu próprio objetivo,
do que ele tem consciência, o qual determina como uma lei
seu modo de ação e ao qual ele deve subordinar sua vontade.
(MARX, 1976, p. 286)

1 É aqui que Marx introduz sua famosa comparação entre o trabalho da aranha e o trabalho do tecelão que produz o tecido e entre a abelha que constrói
as células do favo e o arquiteto que realiza estruturas arquiteturais. Concluindo
que “o que distingue antes de tudo o pior dos arquitetos da mais experta abelha é que ele construiu a célula na sua mente antes de a construir na matéria”.
É essa diferença o que separa a atividade puramente biológica, com os recursos inerentes à natureza, e a atividade humana ou cultural.
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Duas ideias importantes a respeito da natureza do trabalho social decorrem dessas palavras de Marx. A primeira
é que, ao agir sobre a natureza exterior e transformá-la, o
homem transforma sua própria natureza e desenvolve as
faculdades adormecidas nela. Isso quer dizer que com o
trabalho o homem confere à Natureza uma nova forma de
existência, a existência cultural e, pelo mesmo ato, transforma sua natureza “natural” ou biológica numa natureza
humana, obra de si mesmo.
A segunda é que com o trabalho o trabalhador realiza
seu próprio objetivo do qual ele tem consciência, pois
o resultado a que ele chega, como diz Marx “pré-existe
idealmente na sua imaginação”. Em outras palavras, na
medida em que o trabalho é uma atividade plenamente
humana, o trabalhador sabe o que ele quer realizar e os
meios que deve utilizar para atingir o objetivo que ele
se propõe. Esse saber prévio do que ele quer fazer, do
modo de fazer e dos meios necessários para chegar ao seu
objetivo constitui o que denominamos de projeto que, fundamentalmente, é uma criação imaginária do que poderá
tornar-se uma realidade em si ou concreta. É esse projeto
que orienta o conjunto da sua atividade de trabalho e o
produto final que, ao objetivar-se permite ao trabalhador
avaliar a relação entre o produto alcançado e o projeto
que o imaginou.
Sob este perspectiva, destacamos aqui, os dados analisados na decorrência do projeto, que subjugam os diários de
bordo das estudantes participantes do PIBID, estes diários
disponibilizados pelas acadêmicas, sinalizam a idealização
dos projetos pedagógicos que instauram as práticas pedagógicas, onde constatamos que, as práxis em suas especificidades não apresentam elementos de criação ou recreação
dos contextos pedagógicos, as práticas intituladas sob os
projetos de intervenção realizados, pelas estudantes, vem
de um elevado número de buscas em “ Web sítios” de pedagogia, para desenvolver atividades lúdicas e “criativas”,
porém, a crianção para o contexto cognoscitivo das próprias
estudantes encontra-se estagnado pela rebuscagem de
conteúdos/ atividades. Traduzindo, o trabalho pedagógico
realizado pelos cursos de formação de professores e dos
programas de iniciação a docência como meros instrumentos de reprodução do conhecimento, porém, destacamos
ainda que, esta rebuscagem, pode tornar-se mecanismo
de criação, se os programas tornarem-se instrumento de
contextualização e reflexão dos próprios projetos já elaborados e elucidados pelas acadêmicas.
No fim destas colocações iniciais fica a pergunta: que
relação pode existir entre a tese do trabalho social de Marx
e a tese da origem das funções superiores de Vigotski? E
ainda, que relações pré estabelecemos entre estas e os cursos e programas de formação de professores? Por estranho
que possa parecer, sem a tese do trabalho social que tenta
explicar, ao mesmo temo, a origem material da(s) espécie(s)
humana(s) que se transforma(m) ao agir sobre a Natureza
e, ao transformá-la, criam suas próprias condições de existência, não teríamos como explicar a emergência da(s)
espécie(s) humana(s). Uma vez que para passar do estado
de Natureza, aquele das funções biológicas herdadas das

diferentes espécies que a(s) precedera(m) na sua evolução,
torna-se necessária a existência de um acontecimento novo
para além da mera evolução biológica. Esse acontecimento
novo é a emergência nas funções biológicas naturais de
outro tipo de funções que não existiam na Natureza. E esse
tipo novo de funções é obra do trabalho social que transforma
como já foi dito anteriormente, a natureza em cultura pelo
trabalho, e o humano pela produção de cultura. E ainda
que este processo, aplicado aos cursos de formação de professores, vigora a práxis pedagógica como instrumento
histórico de humanização do homem, como instrumento
interposto entre as práticas tradicionais de ensino e as
práticas que inovam-se sob estas, conduzindo o trabalho
pedagógico ao ápice do desenvolvimento intelectual dos
sujeitos envolvidos a ele.
Sob este prisma, com base na teoria de Vigotsky (1991),
podemos elucidar um conjunto de argumentos importantes
acerca da imaginação como função psicológica específica do
ser humano. Para este autor, “Todo descubrimiento grande
o pequeño, antes de realizarse en la practica y consolidarse,
estuvo unido en la imaginación como una estructura erigida en la mente mediante nuevas combinaciones” (1991,
p. 10). Sendo o humano resultado de múltiplas sínteses
que cada sujeito realiza através de mediações sociais, a
imaginação e o ato criador resultam do contexto social no
qual cada indivíduo se humaniza.
A temática da atividade criativa está associada aqui a
outras duas temáticas: a da “produção imaginária” e a da
sua objetivação no produto do trabalho social. A primeira
envolve a complexa questão do “imaginário” - entendido
como a condição de toda possibilidade de produção do
homem - e a questão da atividade imaginária que, segundo
as pistas deixadas por Vigotski em algumas das suas obras,
pode ser reprodutora - estreitamente ligada à função da
memória - e criadora ou combinatória - responsável pela
continuidade do espírito inventivo dos homens -. Um ponto
crítico nessa temática é a sua relação com a realidade, ou
experiência objetiva, e com a emoção e o sentimento, ou
experiência subjetiva. Fica evidenciado assim o papel estruturante do imaginário ao articular a sensibilidade, da qual
o corpo é o natural mediador, e a racionalidade, que opera
no registro do simbólico. Articular essas temáticas é fundamental para pensar a questão educacional e as práticas
escolares, entre elas a formação de professores.
Com efeito, a educação escolar ou formal passou a constituir na modernidade a via de acesso da ao conhecimento
científico, ou seja ao saber que os homens têm do mundo
natural como resultado e condição da sua transformação
pelo trabalho. Não é a única via, mas é a socialmente instituída. Na medida em que a educação escolar se define
fundamentalmente como via de acesso ao conhecimento
produzido pelos homens, um dos componentes básicos do
mundo da cultura, entendida como a totalidade das produções humanas, mundo específico do homem onde ele
constrói sua existência, essa educação integra o processo
de constituição do humano em cada ser. Assim sendo, a
educação escolar formal é algo, não apenas desejável, mas
necessário para o desenvolvimento cultural da pessoa seja
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ela uma criança, um jovem, um adulto. Isso a transforma
num direito fundamental e a coloca no patamar de ser,
efetivamente, fator de desenvolvimento humano, compreendido como desenvolvimento, em cada indivíduo da
espécie, daquilo que é do gênero humano.
A educação escolar concorre para o desenvolvimento de
funções psicológicas superiores (generalização, linguagem,
reflexão, abstração, atenção volitiva, memória lógica, criação, imaginação, etc.), herança da segunda natureza do ser
humano: a cultura. Pensar a formação de professores sob
este enfoque, implica uma mudança radical no desenho
curricular. Num movimento contraditório onde convivem avanços e desafios, O PIBID parece sinalizar algumas
possibilidades nesta direção. Nos parâmetros deste texto,
nos limitamos a explicitar brevemente alguns elementos
encontrados no material empírico da pesquisa e que sugerem o PIBID como espaço-tempo de desenvolvimento do
imaginário criativo na perspectiva que aqui nos filiamos.
Nestes termos, um dos indicadores de criação e imaginação
mais evidentes tanto nos documentos quanto nas falas
coletadas, diz respeito à articulação entre teoria e prática.
São recorrentes expressões como: “Porque o PIBID ele traz,
pra gente também que é muito positivo, é nos está sempre equilibrando teoria e pratica, que a gente estuda aqueles textos todos ai
você se embasa.” E, “... E assim ó, a gente estava na pratica, estava
dentro da realidade, planejava, fazia os projetos com base nesta
realidade” 2. Note-se aqui um indicio forte do trabalho como
elemento de constituição do humano tal como preconizou
Marx e como fator de desenvolvimento humano tal como
concebido pela teoria histórico-cultural.

No caso do PIBID em estudo, a aproximação com a
prática social escolar analisada pela mediação de campos teóricos, amplifica, nas pibidianas, a capacidade
problematização e de produção de respostas para os
desafios colocados nos contextos de ação educativa.
Uma vez que, é inerente a relação entre os conhecimentos produzidos pela inserção prática / social
- escola e a articulação com a base- fundamentação
teórica universitária, e ainda sob o ato de reflexão
entre as possibilidades criativas de se pensar e de concretizar a práxis no complexo sistema institucional
onde as mesmas realizam o processo de apropriação
dos elementos que virão a ser a base de recriação deste
contexto. Destacamos que, ao realizar o movimento
de ação-reflexão-ação, ampliam seu potencial criador e imaginativo. O que demonstra a importância
de vivência da práxis pedagógica desde o início do
percurso formativo.

Por outro lado, embora a dinâmica positiva do estreitamento da relação teoria e prática se coloque com força,
é preciso observar que ela carrega também o seu contraditório. Ao longo do diálogo do grupo focal, a expressão
“levar o novo” ganha relevância nas falas. Pelo que indagamos as pibidianas de modo a explicarem melhor o que era
o novo. E as respostas vieram: “... E a gente chegava com as
2
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Estudantes do curso de pedagogia participantes do PIBID.

nossas caixas lá, (Ruídos). E a gente chegava a gente trouxe teatro, a gente confeccionou com eles massinha de modelar, pintura,
dobradura, tanta coisa que a gente quebrou.” “... Justamente pra
levar algo novo, porque a gente percebeu que é sempre a mesma
rotina, sempre as mesmas coisas.“ e, ainda “... Fizemos a centopeia também, contamos a historia da centopeia dai a gente só
fez a cabeça dela, e colocamos no painel, e o restante do corpo da
centopeia a gente fez com as mãozinhas assim e com tinta né...”
Novamente indagadas sobre o que de novo havia nestas
atividades, responderam: “Eu acho que o novo é pra criança.
Que ela não teve contato com aquilo ainda, não sei, não que não
fosse produzido por outros. Mas no caso a criança ter contato com
aquilo, pelo período de tempo que ela está na instituição e não foi
oferecido aquilo pra ela, não foi oferecido aquele contato pra ela.
É novo pra ela...”
Notadamente, aqui também se evidencia o esforço de
imaginar algo que mobilizasse as crianças e isso, por si
só, já é indiciário de criação e de imaginação e de evidência de que a práxis (teoria-prática) constitui-se o espaço
de atividade vital da docência, lugar onde ela se constitui
como tal ao exercitar-se como tal. Contudo, o novo preconizado pela pibidianas, veio sem mediação teórica. O que
não aparece nas falas é, aqui, o nosso sinal mais contundente de ausência de imaginação e criação. Em nenhum
momento os argumentos trouxeram elementos teóricos
que justificassem a realização dessas ou daquela atividade,
por exemplo, voltada para o desenvolvimento de funções
tipicamente humanas de pensamento como a tarefa da
contação de história.
O uso da linguagem, da expressão corporal como linguagem mediadora de desenvolvimento humano, etc.
Ao contrário, o argumento beira o senso comum, sugerindo um distanciamento importante, uma ausência que
sinaliza a necessidade de considerar essa dimensão do
domínio conceitual com maior ênfase no processo de formação inicial de professores, por um lado e, por outro,
corroborando com o que afirma Vigotski (2009), quando,
alicerçado no materialismo histórico-dialético, afirma a
imaginação como função superior de pensamento, cuja
construção se efetiva por diferentes processos interligados entre si que, quando combinados ou associados
a elementos da realidade, da cultura e da experiência
humana, resultam em produções inovadoras e específicas do homem. Para este autor, a imaginação pode ser
reprodutora - estritamente ligada à função da memória - e
criadora ou combinatória - responsável pela continuidade
do espírito inventivo dos homens. Parece ser o que se
observa nas falas destacadas.
Sob esta perspectiva, destacamos que as estudantes pibidianas, como sujeitos históricos, num primeiro momento
fazem uso de uma imaginação reprodutora na medida em
que limitam-se a repetir o já criado. Talvez, num momento
posterior, na medida em que se instrumentalizam para
operar no campo conceitual, teórico-prático, passem a combinar a imaginação reprodutora com a criadora, donde
resultarão processos de mudança da prática social e dos
sujeitos constituintes e constitutivos dela. Operando assim
o imaginário criativo.

EIXO TEMÁTICO 4

O imaginário criativo e formação de professores: contribuições da teoria histórico-cultural para uma análise do PIBID

3. IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO NO
PROCESSO DE ANALISE DAS
ESTUDANTES PIBIDIANAS:
PRESUPOSTOS VYGOTSKYANOS

processo ocorre da seguinte maneira.
Figura 1 – Mapa construído por nós, resultado dos
dados coletados em entrevista de grupo focal com as
participantes do PIBID

As análises finais do projeto em questão, destacam que,
o programa de iniciação a docência em sua objetividade
propiciona a aproximação universidade-escola, através
de práticas educativas enriquecedoras conduzindo a uma
melhor formação para a docência de licenciandos de diferentes áreas. Segundo vários estudos, esse objetivo vem
sendo alcançado – em realização do Estado da Arte- que
abrange as especificidades do programa, e que tiveram
como descritores de pesquisa as seguintes catacteristicas e
nos seguintes “ Web Sitios” tendo como descritores: PIBID
e imaginário criativo; formação de pessoas criadoras em
Vigotski; imaginário criativo em Vigotski; Formação criadora e PIBID, realizamos uma busca nos seguintes “sítios
web”: ANPED SUL, SCIELO, CAPES – Banco de teses e dissertações, EDUCERE, ENDIPE, no período correspondente
aos anos de 2010 a 2015.
Constatamos a eficácia do programa, pois os resultados
encontrados mesmo não fazendo referência a demanda de
nosso projeto de pesquisa, abordam nitidamente a qualidade do programa, uma vez que estes demonstram os
principais objetivos e problemas abordados nas temáticas
vigentes, fazem referência aos vínculos estabelecidos na
relação entre futuros professores, que integram o programa
de iniciação a docência e as escolas de educação básica
- aporte de análise e estudo do programa. Assim como
demostram um caráter investigativo entre a construção
do imaginário social instituído na escola com relação ás
atividades e as práticas educativas, onde contextualizam
um determinado processo de ligação entre a conjuntura do
processo, que liga o imaginário criativo ao ato do “trabalho social” que as mesmas desenvolvem através do PIBID.
Também enfatizam sobre as vivencias e crenças do processo formativo dos professores participantes do projeto
de iniciação a docência e como este contexto influência no
imaginário do professor em construção quando este inclui
as tecnologias educativas em seu trabalho.
Foi também através deste viés da teoria, que constamos
que o trabalho tanto prático como teórico desenvolvido do
programa de iniciação a docência em estudo, desenvolve
estas propriedades especificamente humanas nas integrantes do programa, assim como se especifica nas analises o
papel de transformação inerente do trabalho que as mesmas realizam nas escolas e pré-escolas vinculadas e este
projeto, os pressupostos de Vygotsky para construção desta
função superior de pensamento encaixam-se exatamente
ao que o programa de iniciação a decência vem propondo
as estudantes, uma vez que este passa por processos de
estudo, analise e produção dos conhecimentos vinculados a
projetos de intervenção pedagógica de fato os mecanismos
de criação, de imaginação e acima de tudo instrumentos
de mediação e de desenvolvimento humana na prática –
no trabalho, desenvolvido nas escolas, uma vez que este
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Assim destacamos, que o Programa de iniciação a
docência contribuindo de forma qualitativa na formação
de futuros professores de educação básica, uma fez que
este intercalado a teoria Vygotskyana de construção do
conhecimento - descrito na figura 1 deste artigo, faz referencia a construção histórica do ser humano. Uma fez que a
construção do conhecimento de caráter criativo em ambas
as figuras demostra-se centrado em um processo pleno de
inovação de formações superiores de pensamento na mente
dos indivíduos participantes deste processo.
A semelhança entre a teoria de criação – de inovação e
reconstrução do homem pelo viés do trabalho criativo em
Marx e Vygotsky com os objetivos de formação da práxis
docente a qual rege o programa de iniciação a docência, e
seu criterioso objetivo de reconstrução de praticas pedagógica mais humanizadora nas instituições de ensino,
alcançam um ponto crucial, quando observamos que, na
figura 1, o processo de imaginação inicia de elementos da
realidade e subsequentemente é tomado por elementos
de construção histórica do contexto sócio- cultural - que
como descrito anteriormente, na categoria ontogenética
do individuo. Assim como o processo de construção do
conhecimento que o PIBIB proporciona as participantes
do mesmo, pois como descrito na figura 2 - o mesmo tem
iniciação teórica - estudo e aprofundamento das diferentes realidades, da subjetividade da criança, da situação
social global da infância e de suas múltiplas linguagens,
o que caracteriza o suporte de inicialização do processo
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pedagógico partindo da realidade.
Subsequente á isso, Vygotsky e colaboradores como descrito na figura 1, destacam outros processos que assemelham-se a está construção emancipatória do conhecimento,
uma vez que como descrito anteriormente, o processo de
internalização do conhecimento é resultado de processos
de pesquisa, analise e observação nas instituições de ensino,
denominados por nós, como análise subjetiva da realidade
escolar, e conforme nossos estudos sobre o programa, podemos afirmar que está análise subjetiva da realidade escolar
assemelha-se ao processo de subestimação e sobrestimação do processo de construção do imaginário criativo de
Vygotsky, uma fez que, para concretização destas análises,
históricas, institucionais, coletivas e individuas da criança e
suas amplas complexidades, assim como as complexidades
da escola, necessitam de um mecanismo de transformação
e unificação de dados, de subjetividades e principalmente
de um mecanismo de conjunção desta realidade e das possíveis melhorias que ali devem ocorrer, para que os objetivos
educativos humanos de conhecimentos se concretizem.
Por fim destacamos que o projeto de intervenção elaborado através deste processo complexo de compreensão
social, histórico e humano de desenvolvimento pelo viés
Vygotskyano de ensino e aprendizagem o produto final
do trabalho criativo na educação infantil. Uma fez que este
vem como elemento mediatizador do conhecimento internalizado pelas múltiplas linguagens da criança, e constitui
no espaço pedagógico momentos de socialização de vivencias e de transformação dos sujeitos envolvidos ao mesmo,
assim como assume um caráter critico de transformação
na práxis docente dos estudantes em formação.

marcados por suas trajetórias e de lugares sociais distintos, entram em processo de diálogo mediatizados, fundamentalmente pelo universo simbólico que objetiva, em
última instância, o trabalho humano. Nesse exercício de
apropriação objetivam-se como sujeitos ao tempo em que
subjetivam-se nos objetos carregados de humanidade. Por
isso é um ato múltiplo e dialético de humanização.
Neste sentido, o PIBID, em que pesem os limites e
desafios do processo, parece de fato constituir-se um bom
exemplo de como se pode organizar processos de formação
inicial (e mesmo continuada quando for o caso). O elemento
da práxis como espaço-tempo de apreensão, compreensão,
reflexão sobre o que caracteriza a docência e em torno do
seu objeto principal que é a escola com tudo o que acontece
nela, somado ao estudo severo de teorias, amplia sobremaneira o repertório das futuras professoras e as capacita a
serem, de fato, mais criativas e críticas do seu próprio fazer.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

PINO, Angel. A produção imaginária e a formaçao do sentido
estético. Reflexões úteis para uma educação humana. Rev. ProPosições, vol. 17, nº 2 (50), 2006, p.47-69

Pensar o trabalho docente como prática social, implica ir
além dessa práxis como ocupação profissional, embora
nesta expressão também residam elementos fulcrais para
tomar em consideração a importância dessa tarefa humana.
O trabalho como prática social é a atividade principal ou
vital do ser humano genérico. Ou seja, é a atividade através
da qual se reproduz o gênero humano em toda sua concreticidade e complexidade. A atividade vital é aquela atividade
sem a qual a sobrevivência e a reprodução de uma dada
espécie fica comprometida. No caso do ser humano isso
ganha uma complexidade distinta, dado que a atividade
vital garante, neste caso, a reprodução do gênero, mais que
da espécie. Então, a mera sobrevivência como ser biológico
assegura a continuidade em termos filogenéticos, ou seja,
da espécie. Mas não garante a sobrevivência ou a reprodução do homem enquanto ser genérico, na medida em que
fazer parte do gênero humano implica formar-se como ser
social. Não sendo a sociabilidade um fenômeno transmissível via código genético, cabe a cada indivíduo apropriar-se
do social para participar do gênero (DUARTE, 1993).
Visto sob este prisma, o trabalho docente constitui-se,
pois, em elemento fundamental de humanização em múltiplo e dialético sentido. É ato por meio do qual se fazem
humanos estudantes e docentes, pois, de diferentes modos,
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Avaliação na educação superior: estudos teóricos e aplicações práticas
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RESUMO – O presente estudo tem como objetivo central refletir sobre a avaliação na educação superior,
com base na revisão das contribuições oferecidas à temática por trabalhos que apresentam a explanação e o
aprofundamento teórico sobre o assunto, agregando, inclusive, percepções obtidas por meio da observação
de situações específicas no contexto da avaliação, que foram objeto de pesquisas de campo em instituições
públicas e privadas de educação superior. Secundariamente, pretende-se oferecer ao estudante de educação
uma visão geral de concepções e propostas atuais concernentes à avaliação na educação superior, de modo
que possa visualizar a maneira como a teoria e as pesquisas vêm desenvolvendo-se no sentido de identificar
questões problemáticas do processo avaliativo e de reconhecer e estabelecer a avaliação como parte indissociável
e fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Os trabalhos resenhados apresentam uma abordagem
convergente quanto aos aspectos teóricos que fundamentam o estudo da avaliação na educação superior.
Desse modo, delimitam dois tipos bem distintos de avaliação que ainda convivem no cenário da educação
superior e da educação brasileira de modo geral, a saber: a avaliação somativa, que é classificatória e possui
cunho disciplinador, excludente, punitivo e autoritário, em oposição à avaliação formativa, que é processual
e visa à promoção da aprendizagem e ao desenvolvimento da autonomia do aluno, considerada um elemento
do processo de formação e um ato de colaboração entre os partícipes e cujos propósitos são identificar as
dificuldades a superar e os avanços alcançados por aluno e professor.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação; avaliação formativa; avaliação somativa; avaliação docente; educação superior.
RESUMEN – Este estudio tiene como objetivo reflexionar sobre la evaluación en la educación superior, en base a la revisión de obras que presentan la explicación teórica sobre el tema y agregan las percepciones obtenidas por la observación de
situaciones específicas en el contexto de la evaluación, que fueron objeto de investigación de campo en instituciones públicas
y privadas de educación superior. En segundo lugar, se propone ofrecer al estudiante de educación una visión general de los
conceptos y las propuestas actuales sobre la evaluación en la educación superior, de modo que pueda comprender cómo la
teoría y la investigación se están desarrollando y logrando identificar las cuestiones problemáticas para la evaluación, con
el fin de reconocer y establecer la evaluación como parte inseparable e importante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las obras investigadas presentan un enfoque convergente con respeto a los aspectos teóricos que sustentan la evaluación de
estudios en la educación superior. Así que delimitan dos tipos distintos de evaluación que aún se encuentran en el escenario
de la educación superior y la educación brasileña en general: la primera, la evaluación sumativa, que es clasificadora y tiene
naturaleza excluyente, punitiva y autoritaria; y la segunda, la evaluación formativa, que se realiza durante el periodo de
tiempo en el que se desarrollan los cursos y tiene como objetivo promover el aprendizaje y el desarrollo de la autonomía del
alumno, es considerado como un elemento del proceso de formación y un acto de colaboración entre los participantes y cuyo
propósito es identificar las dificultades y los progresos alcanzados por los estudiantes y por el maestro.
PALABRAS CLAVE: evaluación; evaluación sumativa; evaluación formativa; educación superior; formación docente.

1. INTRODUÇÃO
A proposta deste estudo é refletir sobre o tema avaliação
na educação superior, com fundamento nas contribuições
contidas nos trabalhos de autoria de Gil (2009), Villas Boas
(2004), Wachowicz (2006), Quixadá Viana (2012) e Costa
(2007), os quais proporcionam o aprofundamento teórico
no assunto e também analisam situações específicas, que
foram objeto de pesquisas de campo, como as relatadas em

Wachowicz (2006), Quixadá Viana (2012) e Costa (2007).
Como objetivo secundário, pretende-se oferecer ao estudante na área de educação uma visão geral de concepções
e propostas atuais concernentes à avaliação na educação
superior, permitindo-lhe obter uma noção de como a teoria
e as pesquisas vêm avançando no sentido de identificar
questões problemáticas do processo avaliativo e de reconhecer e estabelecer a avaliação como parte indissociável e
fundamental no processo de ensino-aprendizagem.
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Cada autor escolhido indicou seus objetivos específicos para a apresentação dos respectivos trabalhos, porém,
observa-se que, no conjunto, os textos possuem a qualidade
de dialogarem entre si, quando apresentam e retomam
concepções convergentes no propósito de estabelecer as
bases para o estudo dessa fase do processo de ensino-aprendizagem, que é a avaliação.
No contexto atual da educação superior brasileira, o
tema tem sido objeto de discussão, de análises históricas
e sincrônicas e ainda de propostas de melhoria quanto
aos objetivos e aos procedimentos utilizados, de modo
que venha a ser reconhecido e vivenciado por professores e alunos como etapa importante do processo de
ensino-aprendizagem.

2. REVISÃO TEÓRICA
Nesta seção serão apresentados, de forma resumida, os
principais pontos observados no trabalho dos autores
mencionados anteriormente, as perspectivas, as críticas
e as soluções que anunciam para o tema da avaliação na
educação superior.

2.1. Concepções sobre avaliação
Gil (2009) expõe suas contribuições sobre o estudo da
avaliação no contexto do livro de sua autoria intitulado
Metodologia do ensino superior. Nesse livro, o tema avaliação compartilha espaço com outros relacionados à educação superior, tais como o professor universitário, planos
de ensino, estratégias de ensino-aprendizagem e aula
expositiva.
O capítulo sobre avaliação da aprendizagem está estruturado em três tópicos, a importância da avaliação, fundamentos de uma avaliação adequada ao ensino superior nos
tempos atuais e técnicas de avaliação.
Para iniciar sua abordagem referente à avaliação, o autor
apresenta a visão comum de muitos professores e alunos
quanto à necessidade de avaliar e ser avaliado. Traz assim,
impressões mais negativas, rotuladas, do ponto de vista do
professor, como procedimento constrangedor, desagradável, que requer esforços mas resultará na reprovação
dos alunos e aplicado apenas para cumprir as exigências
da escola e das autoridades educacionais. Os alunos, por
sua vez, veem a avaliação como provocadora de ansiedade
e estresse, condutora de injustiças, altamente subjetiva,
enfatizadora da forma em detrimento do conteúdo, incentivadora da fraude, enfatizadora do desempenho pessoal,
relegando ao segundo plano o trabalho de grupo etc.
O autor reconhece que mesmo sendo as afirmações
acima em grande parte verdadeiras, seria utópico pensar
que a avaliação poderia ser eliminada do processo educativo, principalmente se for considerada a estreita relação
que há entre a aprendizagem o processo de avaliação. “Não
se pode pensar em educação por objetivos sem considerar
algum tipo de avaliação” (GIL, 2009, p. 106).
Desse modo, em favor da avaliação, o estudioso aponta
fatos como a obtenção de resultados favoráveis de uma
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perspectiva estatística, a oportunidade de cada aluno
situar-se em relação ao seu próprio aprendizado e em
relação aos seus pares e a possibilidade de fornecer um
feedback para o aluno e para o professor quanto ao processo
de ensino-aprendizagem.
Diante desse quadro de opiniões relativas à avaliação, Gil
(2009) apresenta os fundamentos que considera relevantes a um processo avaliativo adequado ao ensino superior
atual. São estes: a avaliação é parte integrante do processo
de aprendizagem, vincula-se diretamente aos objetivos da
aprendizagem, deve ser contínua, deve ser objetiva, deve
abranger os diversos domínios da aprendizagem e deve
envolver o julgamento dos alunos.
Lançadas as bases que confirmam o valor e a importância da avaliação no processo de aprendizagem, o autor
passa à apresentação de uma série de estratégias e técnicas
avaliativas disponíveis e que o professor poderá selecionar
de acordo com os objetivos que pretenda alcançar.
De forma resumida, reúne os tipos de avaliação em cinco
subgrupos, a saber: provas, observações, entrevistas, questionários e diários de curso. Dentre estes, a prova, um tipo
bem conhecido e usado mais amiúde, foi detalhado em provas orais e provas escritas. Estas, em discursivas e objetivas.
As discursivas podendo ocorrer na forma de dissertações,
com perguntas respondidas em sala de aula, com consulta
ou feitas em casa. As provas objetivas podendo contemplar
tipos de questões como escolha múltipla, associação, ordenação, marcação de “certo ou errado” e de completamento.
Das modalidades avaliativas expostas, é importante
destacar aquelas cuja utilização envolveria distintas
habilidades por parte dos alunos, além das linguísticas e
matemáticas, tão priorizadas na educação tradicional. A
diversificação do processo avaliativo para contemplar questionários, observações, entrevistas e diários de bordo pode
ser um bom ponto de partida para incluir e desenvolver o
julgamento do aluno no processo de avaliação, reivindicação reiterada e justa ao considerar-se o processo avaliativo
como atividade importante e útil a todos os participantes
da relação ensino-aprendizagem.
Ainda de um ponto de vista mais teórico, Villas Boas
(2004), no texto denominado Situando a avaliação, apresenta
suas considerações sobre a avaliação e as organiza em três
subtítulos, “avaliação no nosso cotidiano”, “avaliação na
escola” e “para que serve a avaliação”.
A autora inicia afirmando que “a avaliação acontece a
todo momento e em várias atividades da nossa vida. […]. Os
adjetivos estão sempre presentes em nossas apreciações”
(VILLAS BOAS, 2004, p. 21).
Na escola, continua, não é diferente. A questão é que
nesse ambiente “a avaliação é intencional e sistemática e
os julgamentos que ali são feitos têm muitas consequências, algumas positivas, outras negativas” (VILLAS BOAS,
2004, p. 21).
Assim, a autora passa a discorrer sobre os tipos de avaliação que percebe estabelecidos no ambiente escolar, ou
seja, a avaliação formal e a avaliação informal.
A avaliação formal é realizada por meio de provas, exercícios e atividades, em geral escritos. Nesse caso, todos os
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envolvidos ficam sabendo da ocorrência do processo e o
resultado costuma ser dado em termos de nota, conceito
ou menção.
O tipo de avaliação denominado informal, por sua vez, se
dá pela “interação de alunos e professores, com os demais
profissionais que atuam na escola e até mesmo com os próprios alunos, em todos os momentos e espaços do trabalho
escolar” (VILLAS BOAS, 2004, p. 22). Proporciona, desse
modo, a possibilidade de o professor conhecer melhor o
aluno (suas ncessidades, interesses e capacidades) e tem
a característica de não ser sempre percebida pelos alunos,
visto que nem sempre está prevista no calendário das atividades acadêmicas.
Um argumento importante a favor da avaliação informal
é que ela “serve para encorajar e não para desestimular o
aluno” (VILLAS BOAS, 2004, p. 23). Ainda acrescenta que,
como esse tipo avaliativo “dá grande flexibilidade de julgamento ao professor, deve ser praticado com responsabilidade”, requerendo preparo do docente para perceber os
fatos do cotidiano da aprendizagem e realizar os registros
necessários, que serão incorporados aos dados obtidos por
meio da avaliação formal.
A autora reafirma que o objetivo da avaliação deve ser
“promover a aprendizagem do aluno” (VILLAS BOAS, 2004,
p. 29). Também devem ser avaliadas as atividades da escola
– conselhos, reuniões, feiras, exposições, atividades esportivas, jornal, festas etc. Avalia-se, de igual modo, a atuação
dos professores e dos profissionais da escola.
Desse modo, denomina formativa a esse tipo de avaliação que visa à aprendizagem do aluno e do professor e tem
em foco o desenvolvimento da escola também. Com essas
qualidades, esse tipo contrapõe-se ao modelo tradicional,
somativo, de avaliação, que se propõe a aprovar/reprovar,
atribuir notas, valendo-se exclusivamente de provas.
Nesse contexto, torna-se claro que a essência de seus
propósitos é a diferença básica entre a avaliação formativa
e a avaliação somativa. Enquanto a avaliação formativa
tem como referência o aluno – seu esforço despendido,
contexto particular, progresso alcançado, e basea-se em
critérios, a avaliação somativa constitui-se em um mero
“balanço parcial ou total de um conjunto de aprendizagens”
(CARDINET, 1986, p. 14 apud VILLAS BOAS, 2004, p. 30).
Finalizando sua argumentação, a autora conclui que a
avaliação formativa é a que promove o desenvolvimento do
aluno, do professor e da escola e está comprometida com
a aprendizagem e com o sucesso de todos os alunos. Esse
modelo “utiliza todas as informações disponíveis sobre o
aluno para assegurar sua aprendizagem” (VILLAS BOAS,
2004, p. 36). Nessas circunstâncias, a prova, muito utilizada
na conhecida perspectiva tradicional e somativa, deve ser
utilizada como um instrumento, cujos resultados são úteis
quando associados aos de outros procedimentos.
Wachowicz (2006), em seu trabalho intitulado Avaliação e
aprendizagem, agrega à análise do tema a necessária atenção
a questões conceituais e filosóficas que subjacem às práticas
avaliativas no ambiente das instituições educacionais de
ensino superior. Organiza seu discurso em sete seções, a
saber: conceito de avaliação – características de descrição e

de acumulação, tempo de avaliação e aprendizagem, autoavaliação, ética e prescrição, atitude de aprender, registros
de avaliação, avaliação e transformação – um processo
democrático.
A autora destaca inicialmente que avaliação possui um
campo de ação, que é “fazer uma síntese do que os alunos
estão aprendendo, sem nunhum julgamento”. Isso “implica
criar outra cultura para a avaliação” (WACHOWICZ, 2006,
p. 135-6) e também um posicionamento que primeiro verifica quais são as práticas que já estão indo na direção da
avaliação descritiva, depois checa as possibilidades de
implantação dessas práticas no sistema e averigua que
atitudes presentes indicariam um futuro mais coerente
com o sentido da avaliação e da aprendizagem.
Seguindo, esclarece que “avaliação é o processo de tornar
consciente a aprendizagem, pela seleção dos significados”
(WACHOWICZ, 2006, p. 135-9) e que existe uma tensão
dialética entre os tipos de avaliação interna e externa, a primeira refletindo o que pensamos que somos, e a segunda,
o que pensamos que devemos ser.
Além da pressão lógica descrita acima, a autora menciona o paradoxo revelado no processo de avaliação, tal
como estabelecido culturalmente nas sociedades modernas,
quando devemos respeitar a natureza do processo, ou seja,
não julgar, nem classificar as pessoas por nós avaliadas
e, ao mesmo tempo, aprendemos que vivemos em uma
sociedade que nos julga e classifica.
Outros dois conceitos bem relacionados entre si na teoria e na prática da avaliação são as noções de autoavaliação,
habilidade a ser construída, que contempla a escolha do
aluno quanto aos acontecimentos que deseja registrar, e
de metacognição, que se manifesta ou é percebida quando
o aluno é capaz de explicar o que registrou, com seus significados ou quando ele comunica seu próprio processo
de aprender, do qual toma consciência quando explica o
que registrou.
Ainda com relação aos tipos conceituais de avaliação,
Wachowicz (2009) esclarece as distinções entre a avaliação prescritiva – que é histórica, classificatória, punitiva e
aplicada somente pelo professor, e a avaliação descritiva
– coerente com a concepção cumulativa da aprendizagem e
da avaliação e envolve os demais interessados no processo
de aprendizagem.
É importante salientar a observação da autora, com base
em estudo de caso concreto, quando a tentativa de se estabelecer uma prática avaliativa descritiva foi prejudicada
pela institucionalização da prática prescritiva. “É função
diretiva da avaliação: assim como se avalia, assim se ensina”
(WACHOWICZ, 2006, p. 145).
Outro aspecto merecedor de destaque no texto em análise diz respeito aos registros de avaliação que, segundo
a autora, são o maior problema na avaliação da aprendizagem e não o processo em si. Numa situação ideal, ética
e democrática, os registros deveriam ser tomados por
meio da autoavaliação, em que o protagonista escolheria
“as cenas” que deseja registrar. Ocorre, entretanto, nos
poucos exemplos em que a autoavaliação é praticada, que
a própria complexidade do processo leva à consequente
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complexidade dos instrumentos utilizados, o que dificulta
a disseminação de uma mudança na cultura educacional.
Concluindo, a autora fala do valor da avaliação no contexto de transformação da sociedade, destacando seu caráter ideal enquanto processo democrático, que seleciona
os significados mais importantes e considera o tempo de
aprendizagem de cada aluno. Nesse conjunto de características, a indicação “aprovado” ou “ainda não aprovado”
teria a ideia de apenas orientar o aluno na sua rota de
aprendizagem.

2.2. A aplicação da teoria da avaliação na prática
de pesquisa
Seguindo para uma abordagem mais aplicada do estudo
da avaliação, os trabalhos de Quixadá Viana (2012) e Costa
(2007) apresentam os resultados de pesquisas realizadas
pelas autoras no espaço de cursos de graduação oferecidos
pela Universidade de Brasília e de uma instituição privada
de educação superior.
Quixadá Viana (2012), no texto Reflexões sobre avaliação da aprendizagem na visão de alunos de graduação, intenciona “refletir sobre a concepção de avaliação no contexto
da disciplina optativa Avaliação Escolar, ofertada pelo
Departamento de Métodos e Técnicas da Faculdade de
Educação da UnB” (QUIXADÁ VIANA, 2012, p. 61). O trabalho, desenvolvido no contexto explicitado, utiliza como
instrumento questionários de coleta de opinião de alunos
de diferentes cursos de graduação da UnB, matriculados
na disciplina Avaliação Escolar. A sistematização dos resultados encontrados proporcionou a identificação das diferentes concepções de avaliação dos alunos, cuja análise
procura explicar as razões ou fundamentos de cada tipo.
A autora assume inicialmente a perspectiva conceitual
de avaliação que norteará a análise proposta, ou seja, a da
avaliação formativa, que se concretiza dentro do processo
ensino-aprendizagem, utiliza diferentes instrumentos de
coleta de dados de avaliação, inclusive os recursos da avaliação informal, com o fim de proporcionar a aprendizagem
significativa do aluno.
Seguindo, faz a distinção, já mencionada neste artigo,
quanto aos tipos de avaliação: formativa e classificatória.
A primeira, visando à promoção da aprendizagem e ao
desenvolvimento da autonomia do aluno, é considerada
um elemento do processo de formação e um ato de colaboração entre os partícipes. Seu propósito é identificar as
dificuldades a superar e os avanços alcançados por aluno e
professor. A segunda, a classificatória, tem um caráter disciplinador, excludente, punitivo, autoritário, comprometido
com a aprovação ou a reprovação do aluno, alinhando-se
ideologicamente à ordem vigente.
A fim de sintetizar a perspectiva de avaliação que permeia seu trabalho, a autora faz referência à concepção de
Villas Boas (2004), ao conceituar avaliação.
A avaliação existe para que se conheça o que o aluno já
aprendeu e o que ele ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios para que ele aprenda o necessário para
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a continuidade dos estudos. […]. A avaliação é vista, então,
como uma grande aliada do aluno e do professor. […]. Não
se avalia para atribuir nota, conceito ou menção. Avalia-se
para promover a aprendizagem do aluno (VILLAS BOAS,
2004, p. 29 apud QUIXADÁ VIANA, 2012, p. 78).

Quanto às concepções de avaliação expressas pelos
alunos, foi possível organizá-las em quatro tipos, a saber,
avaliação como medida, como instrumento, como forma de
controle e como processo. Segundo a autora, cada um desses tipos tem um fundamento que reflete a história e o tipo
de aprendizagem e avaliação experimentados pelos alunos.
O tipo avaliação como medida diz respeito a uma concepção tradicional e tecnicista, preocupada com a quantidade de acertos em provas ou trabalhos. Na avaliação como
instrumento, o aluno equivoca-se conceitualmente, ao considerar a prova em si como a própria avaliação, deixando
de percebê-la como um processo integrado ao seu aprendizado. A concepção de avaliação como forma de controle
percebe o processo como instrumento disciplinador, que
objetiva avaliar o cognitivo e controlar as condutas sociais
do indivíduo. Por último, os alunos que identificaram a
avaliação como processo, percebem que por meio dela é
possível acompanhar o desempenho do aluno ao longo
do processo de aprendizagem, identificar dificuldades e
avanços e apontar rotas de superação.
Os alunos participantes da pesquisa também identificaram certas fragilidades no seu desempenho como alunos
e apontaram alguns caminhos para a eliminação dessas
dificuldades, que foram organizadas pela pesquisadora nas
categorias temporais, cognitivas, atitudinais e procedimentais – relativas à metodologia e à forma de avaliação em si. Os
alunos apontaram que certas mudanças na própria atitude,
tais como, mais participação nos debates em sala de aula,
mais tempo dedicado aos estudos, adaptação às diferentes
metodologias e a busca pela correlação entre estudos teóricos e aplicação prática, poderia melhorar consideravelmente
e até sanar as fragilidades reconhecidas inicialmente.
Ainda foram relatadas algumas dificuldades do professor e indicadas formas, que na visão dos alunos, poderiam
promover a superação. Tais dificuldades envolvem aspectos
percebidos na relação professor-aluno e dizem respeito aos
seguintes itens: educação conservadora e descontextualizada na visão do aluno, realização de avaliações pontuais e
uma postura indiferente em relação ao aluno. Como sugestões de melhoria desse quadro, os alunos mencionaram: a
mudança de atitude a fim de tornar a aprendizagem mais
significativa para o aluno, a diversificação dos instrumentos
de coleta de dados de avaliação e a distribuição do processo
avaliativo ao longo do período das disciplinas. Ainda sugeriram que o professor trabalhasse os pontos fracos do aluno,
ajudando-o a desenvolver sua criticidade, apresentasse
uma postura mais flexível e se preparasse melhor para o
exercício do magistério.
O trabalho de Quixadá Viana (2012) torna evidente,
entre outros aspectos, o fato de que os alunos não estão
totalmente alheios ao processo que os envolve e, em grande
medida, conseguem ter uma visão das mudanças que poderiam promover o avanço do estado atual do seu processo
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de aprendizagem. Mostra, ainda, que continua sendo uma
necessidade a reflexão sobre o tema avaliação na educação
superior e a tomada de posturas que direcionem o atual
curso do processo ensino-aprendizagem para uma prática
mais integrada e que vise ao desenvolvimento do aluno em
todos os aspectos de sua participação na sociedade.
Quanto à abordagem apresentada em Costa (2007), trata-se de pesquisa realizada como requisito para a obtenção do grau de mestre em desenvolvimento profissional
docente, intitulado E agora? Quem me avalia é o aluno: um
estudo sobre a avaliação do desempenho docente.
Apresentando uma mudança no foco de atenção da avaliação, do desempenho do aluno para o exercício docente, a
pesquisa retoma uma discussão nem sempre tratada com
a relevância com a qual se reveste no processo de ensino-aprendizagem, no contexto da educação superior.
Organizado em quatro capítulos, o tema é desenvolvido a
partir de uma visão histórica da avaliação da educação superior no Brasil, apresentada no primeiro capítulo. Os dois
capítulos seguintes tratam respectivamente da avaliação do
desempenho docente, seus propósitos, princípios teóricos
e lócus de realização e da trajetória metodológica da pesquisa. Por último, a autora dedica-se a descrever e analisar
as percepções que os protagonistas do processo, professores
e alunos de curso de Pedagogia de uma instituição privada
de educação superior, têm da avaliação do desempenho
docente. Neste artigo, dados o espaço disponível e o objetivo proposto inicialmente, será dedicada maior atenção
às considerações surgidas da análise objeto desse último
capítulo, por oferecer uma síntese da matéria em estudo.
As informações analisadas pela autora foram obtidas
por meio de três instrumentos: o regulamento da CPA –
Comissão própria de avaliação instituída pela instituição
de ensino superior que sediou a pesquisa, o questionário
respondido pelos alunos do curso de Pedagogia e o questionário respondido pelos professores do mesmo curso.
A autora resume a visão dos alunos e dos professores
entrevistados nos quatro aspectos seguintes: percepção
do preparo para a realização da avaliação, clareza quanto
ao tipo de avaliação praticada no decorrer do curso de
Pedagogia, percepção e sensibilização para a realização
do processo de avaliação e identificação de mudanças resultantes do processo de avaliação.
A verificação das respostas oferecidas por alunos e professores anunciam a coexistência de certas contradições
no processo avaliativo praticado na instituição.
Primeiro, os alunos afirmam sentirem-se plenamente
preparados para realizar a avaliação do desempenho
docente. Os professores, por sua vez, manifestam dúvidas
quanto à capacidade dos alunos de avaliar toda a prática
docente. Neste caso, alunos e professores ampararam-se
nas mesmas ideias equivocadas, como por exemplo, a de
que somente professores estão aptos a valiar.
Notou-se, ainda, divergência na maneira como alunos e
professores concebem a avaliação. Os professores assumem
a concepção formativa da avaliação, como já explicitada
neste artigo por outros estudiosos, enquanto os alunos, na
sua maioria, ainda percebem que a avaliação é somativa e

visa à aprovação ou à reprovação final.
Quanto à realização do processo avaliativo, outras
contradições foram identificadas. Os alunos percebem a
avaliação docente como uma tarefa realizada muito pontualmente, ao final do curso, e que, por isso, não permite
a utilização das sugestões que apontam no transcorrer
da realização das disciplinas. Os professores, como tiveram a oportunidade de se envolverem nas decisões e no
desenvolvimento do projeto de avaliação docente, têm uma
visão mais processual do tipo de avaliação praticada na
instituição e atribuem a visão pontual dos alunos a sua
falta de envolvimento no planejamento e na execução das
atividades integrantes do processo de avaliação docente.
Outro ponto divergente nos resultados da pesquisa
refere-se à adoção das mudanças propostas durante o
processo avaliativo. Os docentes afirmam que assumem
uma postura flexível, com uma visão ponderada de sua
prática e promovem as mudanças que julgam relevantes
para os semestres seguintes. Já os alunos se ressentem de
que são pouco ouvidos e de que suas sugestões não logram
concretizar-se na prática de sala de aula.
Diante dos resultados obtidos e das contradições percebidas durante a análise dos dados, a autora apresenta
alguns desafios ainda enfrentados pela avaliação hodiernamente e que merecem maior atenção, tanto em termos de
estudos mais aprofundados, quanto em abordagens práticas do processo de avaliação docente na educação superior.
Desse modo, relata a necessidade de inserção da avaliação na cultura organizacional, permitindo que seus reais
objetivos sejam aprendidos e vivenciados pelos alunos.
Outro desafio é o de promover ações que facilitem a percepção da avaliação como aliada de professores e alunos,
visto que os resultados desse processo podem indicar a
necessidade de reorganização das práticas de ensino, com
vistas ao atingimento da aprendizagem e do desenvolvimento do aluno.
Outros desafios identificados são: a necessária articulação da avaliação docente com a avaliação da aprendizagem, a efetiva participação de todos os protagonistas na
concepção e no planejamento das atividades de avaliação
docente, a sua realização ao longo do semestre e não pontualmente ao final, a necessidade de tempo hábil para o
estabelecimento das mudanças plausíveis, o envolvimento
de todos nas mudanças, a divulgação rápida dos resultados
da avaliação, a divulgação das mudanças promovidas após
o processo avaliativo e a avaliação permanente dos mecanismos de avaliação do desempenho docente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se levar em conta as bases teóricas apresentadas, as análises de contextos reais e as evidências demonstradas em
cada estudo sobre a avaliação objeto deste trabalho, aprofunda-se o conhecimento do assunto e é possível ampliar a
visão do pesquisador e/ou do profissional docente quanto
aos temas atinentes à educação, especialmente sobre o
valor, os propósitos e o lugar da avaliação no processo de
ensino-aprendizagem.
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Se praticada de modo a envolver todos os participantes
do processo e de forma continuada, ao longo de cada termo
letivo ou de curso, a avaliação pode assegurar o feedback em
momento hábil para que professores e alunos processem
as mudanças necessárias em suas práticas e retomem o
curso do seu desenvolvimento.
Amplia-se a compreensão, de igual modo, e ganha clareza
a cisão conceitual e procedimental existente entre as diferentes práticas de avaliação – porque embasadas em princípios e objetivos totalmente distintos, que ainda hoje convivem no ambiente acadêmico, apesar do notório proveito
para o desenvolvimento do aluno, do professor e da escola
que significa a adoção da avaliação formativa e processual
em detrimento da avaliação somativa e classificatória.
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RESUMO – Objetiva-se compreender a mediação das tecnologias digitais em sala de aula na constituição de
professoras de Ensino Médio da rede pública do Distrito Federal que usa as tecnologias digitais, à luz da Teoria
Histórico-Cultural. Busca conhecer a formação de três professoras em relação à aplicação das tecnologias digitais em sala de aula. Na revisão de literatura destacam-se autores como Vigotski (1989), González Rey (2011),
Lévy (1999), Nóvoa (2013), Gatti (2011), Marcelo Carlos (2013), Freire (1996), entre outros. A metodologia conta
com uma abordagem qualitativa e o método utilizado é o da teoria da subjetividade. O lócus da pesquisa é um
Centro de Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação. Os sujeitos pesquisados são três professoras e
os instrumentos utilizados são entrevistas semiestruturadas e Completamento de frases. Relevância científica e social são demonstradas por meio dos resultados encontrados e das reflexões acadêmico-profissionais.
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; tecnologias digitais; mediação; professoras de ensino médio.
RESUMEN – El objetivo es entender la mediación de maestros de escuelas públicas en el Distrito Federal que utilizan las
tecnologías digitales, a la luz de teoría histórico-cultural. Busca conocer la formación de tres profesores en la aplicación
de las tecnologías digitales en el aula. En revisión de la literatura se destacan como autores Vigotski (1989), González Rey
(2011), Levy (1999), Nóvoa (2013), Gatti (2011), Marcelo Carlos (2013), Freire (1996), entre otros. La metodología tiene un
enfoque cualitativo y el método utilizado es la teoría de la subjetividad. El locus de la investigación es un Centro Escolar
del Departamento de Educación del Estado. Los sujetos de investigación son tres maestros y los instrumentos utilizados
son entrevistas semiestructuradas y completamiento de frases. Relevancia científica y social se demuestran por medio de
los resultados y las reflexiones académicas y profesionales.
PALABRAS CLAVE: formación del profesorado; tecnologías digitales; mediación; los maestros de la escuela secundaria.

1. INTRODUÇÃO
Vivemos, hoje, em um mundo no qual o uso das tecnologias
torna-se imprescindível em nossas vidas, pois as práticas
sociais, as relações do homem com a informação e o conhecimento estão sendo modificadas pelo uso do computador
e outros dispositivos digitais conectados à internet. Assim,
fala-se de uma Sociedade Informacional (CASTELLS, 1999),
ou de uma Cibercultura (LÉVY, 1999).
Na Sociedade Informacional, com o surgimento, em
destaque, do computador e da internet e sua consequente
popularização, a relação dos sujeitos com as tecnologias é
preponderante para a participação plena nas várias instâncias sociais, que já estão (e)configuradas por essa nova realidade. A presença das tecnologias e sua contínua penetração
na sociedade, posicionam o sujeito em meio a um mundo
altamente informatizado, repleto de computadores e artefatos digitais inteligentes, mediadores, sofisticados, frutos

de uma sociedade que estimula a produção de conhecimentos, fomenta a pesquisa e o desenvolvimento nas diversas
áreas do saber. Essas tecnologias são, também, capazes de
falar uma “língua digital”, que opera em uma lógica binária
capaz de traduzir as várias linguagens humanas: verbais e
não verbais (CASTELLS, 1999, p. 255).
Em relação à Cibercultura, temos a “abertura de um
novo espaço de comunicação, cabendo-nos apenas explorar
as potencialidades mais positivas deste espaço no plano
econômico, político, cultural e humano” (LÉVY, 1999, p. 10).
Desta forma, as mudanças incorporadas pelas tecnologias
em nossa sociedade passam a ser reconhecidas como constitutivas de todas as atividades e manifestações humanas,
de um modo como nunca antes o tinham sido.
A cada dia notamos uma crescente dependência pelas
tecnologias em todos os setores da nossa vida. Essa relação começa muito cedo, ainda na infância. Os brinquedos mudaram e é cada vez mais comum nos intrigarmos
com a desenvoltura das crianças e dos jovens diante de
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computadores e outros meios eletrônicos. Assim, cognitivamente, essas crianças e jovens passam a mobilizar novos
recursos e desenvolver múltiplas estratégias de aprendizagem para lidar com as novidades trazidas e inovadas pelas
tecnologias digitais. Ao mesmo tempo, essas tecnologias
também passam a mediar suas relações com seus pares e
com os adultos, e, consequentemente, com seus professores, nos seus diferentes contextos sociais.
Face ao exposto acima, interessa apresentar o porquê de
se realizar um estudo objetivando compreender a mediação
das tecnologias digitais em sala de aula na constituição de
professoras do Ensino Médio, à luz da Teoria HistóricoCultural. A necessidade surgiu a partir da nossa experiência como professoras em Instituição de Ensino Superior
(IES), no Curso de Pedagogia, ao ministrar a disciplina
Educação e Novas Tecnologias. Foi quando nos depararmos com as dificuldades apresentadas pelos estudantes/
professores quanto ao uso das tecnologias em sala de aula.
Concomitantemente, ou seja, durante o dia, atuávamos na
Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação
(EAPE), em Brasília, Distrito Federal, ministrando cursos
para professores da Educação Básica, bem como participávamos de cursos de formação continuada na área de
Gestão Escolar e Tecnologias e do curso Progestão a distância. Na Universidade Aberta do Brasil/Universidade de
Brasília (UAB/UnB), a tutoria e supervisão online foram as
atividades com as quais trabalhamos nos cursos de graduação a distância e no Centro de Educação a Distância
da Universidade de Brasília (CEAD/UnB), com cursos de
especialização lato sensu. Desse modo, a nosso ver, há relevância em aprofundarmos nossos conhecimentos teórico-práticos para melhor entendermos como o(a) professor(a)
se constitui a partir do momento em que usa as tecnologías
em sala de aula.

1.1. Objetivos
1.1.1. Objetivo geral

Compreender a mediação das tecnologias digitais em sala
de aula na constituição de professoras do Ensino Médio, à
luz da Teoria Histórico-Cultural.

1.1.2. Objetivos específicos

Conhecer a formação de professores de Ensino Médio, na
rede pública do Distrito Federal, em relação ao uso das
tecnologias digitais.
Investigar o uso das tecnologias digitais no processo
ensino-aprendizagem pelas três professoras de Ensino
Médio da rede pública do Distrito Federal.

2. METODOLOGIA
Nesta seção descrevemos o método empregado neste
estudo, incluindo o contexto da pesquisa, os sujeitos participantes, os instrumentos e os procedimentos de construção de informações e de análises.
Em consonância com Sánches Gamboa (2007), o método
representa a lógica que promove o entendimento ou a fonte
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de percepções profundas sobre o modo como as coisas são
no mundo, a maneira como funcionam, mas também diz
respeito ao que são as coisas e ao porquê delas serem da
maneira que são – a forma como interpretamos nossos
objetos de estudos.
Desse ponto de vista, o estudo assumiu características
inerentes às análises de cunho qualitativo. A opção por
empreender esse tipo de pesquisa deve-se à perspectiva
dinâmica e sensível que confere ao contexto no qual estão
inseridos os participantes, sujeitos da pesquisa. Além disso,
a escolha por essa abordagem se afina com o principal objetivo deste estudo ao buscar compreender como se constituiu o professor de Ensino Médio que usa as tecnologias
digitais em sala de aula, à luz da Teoria Histórico-Cultural.
Para a construção de informações empregamos os
seguintes instrumentos: entrevistas semiestruturadas e
complemento de frase. Utilizamos ainda, o estudo de caso
como estratégia metodológicas. A construção das informações desses materiais foi efetivada por meio dos sujeitos
deste estudo que são professores da Educação Básica que
atuam no nível médio de ensino, na Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, e, que usam as TIC na
sala de aula.
Compreender pesquisa como um processo de comunicação e como um processo dialógico torna os processos
comunicativos entre a pesquisadora e os participantes da
pesquisa meios para o acesso e conhecimento do objeto que
se está investigando. Esta linha de pensamento nos remete
ao valor do diálogo e dos momentos informais como situações produtoras de informações relevantes à realização da
pesquisa. Enquanto que a comunicação “(...) será via em que
os participantes de uma pesquisa se converterão em sujeitos, implicando-se no problema pesquisado a partir de seus
interesses, desejos e contradições” (GONZÁLEZ REY, 2005b,
p. 14). Além de “(...) permitir a compreensão das “relações
dinâmico-causais reais subjacentes ao fenômeno” por meio
da “análise do desenvolvimento que reconstrói todos os
pontos que faz retornar à origem o desenvolvimento de
uma determinada estrutura” (VIGOTSKI, 1984, p. 70-74).
Sendo assim, este processo legitima o método de estudo
aplicado à pesquisa empírica que busca compreender o
fenômeno investigado e o desdobramento de suas nuances na complexidade requerida pelo tema, pautando-se,
para tanto, na teoria da subjetividade desenvolvida por
González Rey.

2.1. Contexto da pesquisa
Este estudo foi desenvolvido em um Centro de Ensino
Médio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF). O contexto de pesquisa se constituiu por
um Centro de Ensino Médio (CEM), localizado na cidade
denominada de Guará I, em Brasília, Distrito Federal. A
escolha por essa instituição educacional justifica-se pelo
fato de que a pesquisadora é professora da Educação
Básica, em nível de ensino médio; ter atuado em Núcleo
de Tecnologia Educacional (NTE), como professora multiplicadora e manter contato profissional com vários colegas,
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alguns deles utilizando as tecnologias digitais em seu trabalho docente e outros buscando realizar os cursos oferecidos
pelo NTE.

2.2. Sujeitos da pesquisa
Participaram deste estudo os seguintes profissionais pertencentes à Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal: uma professora de Ensino Médio com licenciatura
em Educação Física; uma professora de Ensino Médio com
licenciatura em Língua Portuguesa; e uma professora de
Ensino Médio com licenciatura em Artes que atuam em
um CEM, localizado na cidade do Guará I, e que usam as
tecnologias digitais em sala de aula.
O principal critério para a seleção dos sujeitos foi: ser
professor de ensino médio e usar as tecnologias digitais
em sala de aula.

2.3. Instrumentos e procedimentos de construção
de informações
Em pesquisa qualitativa frequentemente utilizamos uma
variedade de instrumentos e procedimentos de coleta
de informações. Assim, este tipo de pesquisa caracteriza-se como “multimetodológica” (ALVES-MAZZOTTI;
GEWANDSZNAJDER, 2007, p. 163). No momento da realização da pesquisa, diferentes formas de produção de
conhecimento vão sendo criadas e construídas num processo interativo entre pesquisador e sujeitos de pesquisa
(GONZÁLEZ REY, 2011). Desta maneira, os instrumentos
escolhidos foram pensados como recursos que auxiliam na
construção das informações e que são utilizados mediante
interação ativa entre os sujeitos, são eles:
Entrevistas semiestruturadas - de acordo com Marconi
e Lakatos (2008) -, permitem que as revelações advindas
da fala e a relação de interação que se interpõe entre participantes e pesquisador(a) representem pontos positivos
demonstrando papel importante quando da construção das
informações da pesquisa aplicadas a todos participantes
da pesquisa
Completamento de frase refere-se a uma adaptação feita
do instrumento usado por González Rey e Mitjáns Martinez
(1989). De caráter escrito, diz respeito a registros breves por
parte dos participantes acerca de indutores curtos apresentados em sequência. Este pode se referir a atividades,
pessoas ou experiências, sobre os quais queremos que os
participantes se expressem (GONZÁLEZ REY, 2007b). Esta
estratégia foi aplicada a três professoras (Sujeitos 1, 2 e 3)
de Ensino Médio, tendo em vista o objetivo deste estudo de
compreender como os professores de Ensino Médio usam
as tecnologias digitais em seu trabalho docente. Partimos
da premissa de que no processo em mudança ou desenvolvimento desses sujeitos em relação à sua ação pedagógica,
residem a necessidade e relevância de um estudo em larga
profundidade.
Neste sentido, imergimos pelos conceitos de sentido e
significado com o intuito de compreender a constituição
do sujeito professor. A atividade humana caracteriza-se

pela produção da cultura pelo sujeito, ao mesmo tempo em
que promove a sua objetivação e subjetivação. Possibilita a
esse sujeito construir sentidos e atribuir significados que
são permeados por movimentos diversos como a submissão, a ação e a reação, dependendo das condições do meio
cultural no qual se encontra inserido. Como resultado das
experiências vividas, o sujeito histórico, constituído em
um tempo e inserido em um espaço determinado, produz
ideias, constrói valores, difunde saberes, seleciona informações, ordena e reordena novos e velhos conhecimentos,
interpreta e compreende o mundo mediado pelo trabalho
que realiza para si e para a coletividade.
De acordo com Pino (2000a), esses aspectos nos permitem entender que o comportamento humano é oriundo
da cultura, uma vez que “[...] suas raízes se constituem na
infância e não antes” e seus elementos definidores são
mediados “[...] pela técnica e pelo simbolismo” (p. 42-43).
Sendo assim, a teoria de Leontiev (1978) acerca da apropriação da cultura pelo sujeito como indivíduo ativo abarca a
todo momento novas necessidades individuais e exigências
sociais. Permitem-nos assim, compreender o sentido e o
significado da atividade do professor que precisa saber
ensinar por meio das tecnologias de maneira a favorecer a inserção do estudante em um mundo em constante
transformação.
Tal compreensão parte da análise da relação do sujeito
com a atividade de ensinar o estudante que precisa aprender sobre o instrumento para utilizá-lo em seu processo de
aprendizagem no contexto da atual sociedade. Em outras
palavras, implica na apreensão de como essa atividade pode
ser considerada criativa e produtiva para o sujeito, pois
agrega o significado que é social e o sentido que é “[...]
uma relação que se cria na vida, na atividade do sujeito”
(LEONTIEV, 1978, p. 97). Portanto, a valorização da ação
mediada num contexto histórico e social, os eventos da vida
cotidiana, a mente como produto da atividade mediada
conjunta das pessoas e as ações individuais e coletivas
foram primordiais para compreendermos como são constituídos no sujeito os sentidos e os significados de uma
determinada atividade.
Observamos que em se tratando da atividade docente,
é fundamental a apropriação por parte do professor de
uma teoria do desenvolvimento e da aprendizagem que
ultrapasse as barreiras do conhecimento tácito e do senso
comum. Esta pode chegar ao nível da compreensão da relação existente entre as funções psicológicas dos humanos
e seus processos de aprendizagens, pois, um dos papéis
essenciais exercidos pelo professor nessa direção é o de
poder atuar como elemento de mediação entre o sujeito
aprendiz e o objeto do conhecimento. Para tanto, é importante ter clareza de que os fatores sociais, culturais, históricos e institucionais são elementos que, além de influenciadores, são determinantes dos processos de aprendizagens.

3. REVISÃO DE LITERATURA
Encontramos na literatura autores como Palfrey & Gasser
(2011) que utilizam a denominação nativos digitais para
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definir aqueles nascidos após 1980 e que têm habilidades
para usar as tecnologias digitais. Para esses autores, aqueles
que não se enquadram nesse grupo são os chamados imigrantes digitais e precisam conviver e interagir com esses
estudantes nativos digitais, necessitando aprender a conviver em meio a tantas inovações tecnológicas. Dessa forma,
entendemos que a formação docente requer um preparo
acadêmico-profissional que possa contemplar e atender
aos anseios e expectativas de nossos estudantes, tendo
em vista que estamos caminhando para uma sociedade
“em rede que busca formas de organização mais flexíveis,
horizontais e eficientes. Uma sociedade em que o acesso
à informação e, nesse caso, ao conhecimento se realiza
através de circuitos mais abertos, acessíveis e democráticos
do que eram possíveis alguns anos” (MARCELO CARLOS,
2013, p. 233-234).
Já no que se refere à formação docente, esta vem se
destacando como um tema de extrema importância nas
políticas públicas, visto que são muitos os desafios impostos
às escolas nos dias de hoje, pois exige do trabalho docente
outro patamar profissional superior ao existente. A docência, como toda profissão, carece de uma formação inicial,
considerando-se a realidade educacional brasileira complexa e heterogênea, como também, a grande diversidade
cultural, as peculiaridades regionais e as especificidades das
populações e grupos de estudantes atendidos pela escola.
Dessa forma, faz-se necessário que diferentes caminhos
sejam construídos para elevar a educação. Mais do que isso,
é preciso que a formação seja destinada a todos profissionais da educação, independentemente do local e lugar que
seja, haja vista que a questão da formação de professores
não é preocupação só do Brasil, mas de outros países também. Nesse sentido, Gatti e Barreto (2009), nos chamam
a atenção para:
Muitas iniciativas existem em outros países procurando
atualizar essa formação em maior consonância com as necessidades sociais e culturais que a sociedade contemporânea
coloca, o que tem levado a reestruturações profundas nessa
formação. Permanecemos com uma estrutura formativa que
pode ser qualificada como arcaica, e, ainda, temos aligeirado
essa formação, quer em termos de currículo, quer em termos
de duração da formação – não nos faltam estudos e pesquisas
mostrando essas fragilidades, mas faltam políticas públicas
mais fortes nesse ponto (p. 429).

De fato, há necessidade premente de que essa ação se
modifique, de maneira que possa ser articulada com a teoria/concepções advindas de políticas sistêmicas, integradas
e duradouras, bem monitoradas e que as consequências
relevantes se destaquem na ação de cada dia do professor
em sala de aula. É preciso ainda, considerar a mudança nas
características socioculturais dos que buscam as licenciaturas, em qualquer que seja a área do conhecimento, gerando
ações institucionais que permitam favorecimento formativos a esses estudantes, bem como apoios aos formadores
de formadores (GATTI, 2009).
Os processos de formação docentes podem ter como
referências as experiências, vivências e o cotidiano
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pedagógico. Valorizar a pessoa do professor, seus sentimentos, pensamentos, emoções, crenças e histórias de
vida possuem sentido formativo, pois contribuem com
a construção da identidade do docente (NÓVOA, 2013).
Assim, para Pedroza (2003), o “ser profissional”
Se constitui historicamente na apropriação das experiências
práticas e intelectuais, dos valores e normas que regem o
cotidiano pedagógico e de todas as relações no interior e no
exterior da vida escolar. O professor se constitui nas relações
sociais que se estabelecem entre ele e seus pares, seus alunos,
suas leituras, sua família, seu lugar na sociedade, etc. (p.59).

Outrossim, ancoramo-nos nas contribuições teóricas
de Tardif (2002, 2004) e Gauthier (2006), para a discussão
no que diz respeito aos saberes profissionais dos professores, sujeitos do conhecimento. O saber docente, de acordo
com Tardif (2002), é um “saber plural, formado de diversos
saberes provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana”
(p.54). Isto é, há uma possibilidade de uma classificação
coerente dos saberes docentes só quando associada à natureza diversa de suas origens, às diferentes fontes de sua
aquisição e às relações que os professores estabelecem entre
os seus saberes. Para este autor, existem quatro tipos diferentes de saberes implicados na atividade docente, quais
sejam: Os saberes da formação profissional (das ciências
da educação e da ideologia pedagógica); os saberes disciplinares; os saberes curriculares e os saberes experienciais.
Quanto aos saberes experienciais, estes ocupam uma
posição de destaque em relação aos demais saberes dos
professores, pois justifica-se pela relação de exterioridade
que os professores mantêm com os demais saberes por não
controlarem sua produção e circulação. Dessa forma, a
relação de exterioridade mantida pelos professores quanto
aos saberes curriculares, disciplinares e da formação pedagógica faz com que valorizem ainda mais os seus saberes
experienciais, visto que é sobre eles que os professores mantém o controle, tanto no que diz respeito a sua produção
quanto a sua legitimação (TARDIF, 2002).
Nesta mesma direção, Gauthier (2006), reafirma a forma
plural de entender os saberes docentes e a relação existente
entre eles quando esclarece que “é muito mais pertinente
conceber o ensino como a mobilização de vários saberes que
formam uma espécie de reservatório no qual o professor
se abastece para responder as exigências específicas de
sua situação concreta de ensino” (p. 28). Nesse sentido, o
saber docente perpassa a ação pedagógica, resultando da
relação de complementação estabelecida entre os demais
saberes do professor, que o direcionam a decidir por esta
ou aquela ação em cada caso específico de sala de aula. Esta
ação poderá ser uma prática pedagógica intencional que
desenvolva atividades com o apoio de tecnologias possibilitando, assim, a mediação no “processo de ensino-aprendizagem” ou obuchenie, termo utilizado em russo por Vigotski,
a fim de abarcar “aquele que aprende, aquele que ensina e
a relação entre esses sujeitos, pois a ideia de aprendizado
inclui a interdependência dos sujeitos envolvidos no processo sócio histórico” (OLIVEIRA, 2010, p. 59).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para fundamentarmos nossa discussão frente aos resultados encontrados neste estudo, apoiamo-nos na literatura
no que diz respeito às tecnologias digitais e à formação do
professor de Ensino Médio, bem como ao sentido e significado de sua constituição como sujeito, além de estabelecermos um modo de compreendê-lo a partir de teoria da
subjetividade social.
Na nossa constituição humana produzimos sentidos
e atribuímos significados que variam de acordo com as
produções simbólicas presentes na cultura em que estamos inseridos. Em relação à natureza do trabalho docente,
observamos que esta sofreu variações ao longo da história
da humanidade e, no atual contexto, cingido por tecnologias que revolucionaram a informação e a comunicação e
criaram outras formas de interação mediadas pelas tecnologias digitais, como instrumentos culturais, os sentidos e
os significados da docência na sala de aula parecem estar
intimamente relacionados ao uso pessoal e à exigência
social da utilização desse recurso como instrumento no
processo ensino-aprendizagem.
Na teoria Histórico-Cultural defrontamo-nos com a
constituição do professor vista pela ótica de Vigotski (2003):
A rigor, do ponto de vista científico, não se pode educar a
outrem [diretamente]. Não é possível exercer uma influência
direta e produzir mudanças em um organismo alheio, só
é possível educar a si mesmo, isto é, modificar as reações
inatas através da própria experiência. (p. 75).

Em outro momento de sua obra, ainda sobre a constituição do professor, Vigotski (2003) explicita: “Por isso,
o professor desempenha um papel ativo no processo de
educação: modelar, cortar, dividir e entalhar os elementos
do meio para que estes realizem o objetivo buscado”. (p. 79).
Nessa perspectiva, o professor é o organizador responsável pelo ambiente escolar. Cabe-lhe ter objetivos, saber o
que, como ensinar e para quem ensinar, ao longo do processo ensino-aprendizagem. Assim, o professor não é mero
mediador do processo, pois está além dessa mediação, se
a concebemos como uma relação que se estabelece entre
o mundo e o ser humano.
Destacamos a seguir os resultados revelados pelas três
professoras, sujeitos (1, 2 e 3), sobre o conceito de mediação
os quais apontam diferenças de concepções, e falta de clareza de que ainda não existe um consenso para o conceito
de mediação no processo ensino-aprendizagem. Em suas
respostas demonstram que o termo mediação é usado como
sinônimo de ajuda entre o professor e o estudante. Assim,
restringe-se às relações interpessoais, como, por exemplo,
nos discursos transcritos:
O professor ajuda na construção do conhecimento (Sujeito 1).
Momentos em que o professor estende a mão e ajuda o aluno a chegar
a determinado fim, e vice-versa [...] (Sujeito 2).

Outros resultados demonstram que os Sujeitos (2 e
3) concebem mediação como espontaneísta, ou seja, não

houve superação dessa concepção aprendizagem, embora
seja considerada relevante no que diz respeito a valorizar
o profissional da educação. Nesse caso, os sujeitos acreditam que o estudante deve construir seu conhecimento e ao
professor cabe acompanhar esse processo.
Fazer com que o aluno tenha contato e conhecimento do objeto de
estudo, porém permitindo que ele desenvolva seu conhecimento,
fazendo as intervenções necessárias (Sujeito 3).

As respostas demonstram que existe um equívoco
sobre o conceito de mediar, pelas diferenças analisadas
nos discursos. Os sujeitos acreditam que a mediação
é a interação entre estudante e professor. Como exemplo, “Interação entre: professor, aluno, escola, família e
sociedade” (Sujeitos 1 e 3). Na verdade, a mediação está na
relação sujeito-conhecimento-sujeito, sendo um conceito
fundamental ao desenvolvimento humano.
Percebe-se, pelos discursos, que o conceito mediação
ainda não é usado de forma adequada pelos profissionais
da área educacional ou que, talvez, ainda não tenha havido
compreensão do conceito de mediação em que organiza
melhor o ensino, de acordo com a teoria Histórico-Cultural
de Vigotski e de seus seguidores.
Nos últimos anos, o termo mediação tem aparecido
em vários discursos educacionais, na formação de professores, devido à influência da teoria Histórico-Cultural.
Contudo, é um termo bastante ambíguo no meio educacional. Fundamenta Vigotski (1993):
A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que todas as funções intelectuais básicas tomam
parte. No entanto, o processo não pode ser reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às
tendências determinantes. Todas são indispensáveis, porém
insuficientes sem o uso do signo, ou palavra, como o meio
pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as canalizamos em direção à solução do
problema que enfrentamos (p. 50).

Como vimos, a formação de conceito é resultado de
atividade complexa e não pode ser reduzida à formação
de imagens. Precisa do uso do signo que conduz as nossas operações mentais, nesse caso, o uso da mediação é
importante nesse processo.
Para pensarmos acerca da formação docente em sua
amplitude e possibilidade de alcance entendemos que as
definições de sujeito, subjetividade social e configuração
subjetiva fornecem pistas imprescindíveis. Neste sentido,
buscamos conhecer a experiência idiossincrática mais
básica dos sujeitos professores, pois trata-se de sentidos subjetivos. Para González Rey (2005), cada evento da vida social
se configura subjetivamente como um sentido. A leitura que
o sujeito faz dos eventos sociais isolados tornam-se sentidos
subjetivos na medida em que modificam suas configurações
subjetivas mais amplas. Neste caso, se há uma configuração
subjetiva ampla que faz com que os professores tenham um
modo de pensar sobre o que é a sua formação e o que é seu
trabalho docente, esta concepção possui ramificações, que

Formação docente
ISSN: 2525-9571

393

COSTA, S. R. S. e QUEIROZ, N. L. N.

podem ser definidas como sentidos subjetivos.
Assim, foi nosso propósito estabelecer um modo de compreender a constituição e a formação de professores à luz da
teoria Histórico-Cultural, a partir da teoria da subjetividade
social e com a mediação das tecnologias digitais. Este modo
possui uma hierarquia conceitual: os sentidos subjetivos
formam as configurações subjetivas. Estas configurações,
entrelaçadas, formam o sujeito. Este sujeito, por sua vez,
possui uma subjetividade que é definida como social. Se os
sujeitos são ativos quando fazem a leitura do meio em que
vivem, apresentando configurações subjetivas e sentidos
subjetivos dos mais diversos, há peculiaridades na produção
de sentidos ocorridas no processo de formação, de modo
mais amplo, no trabalho docente com o uso e a mediação
das tecnologias digitais.
Neste estudo, constatou-se que na formação de professores de Ensino Médio o uso e aplicação das tecnologias
digitais, pode ser entendido como um elemento material
e cultural interposto entre o professor e o seu objeto de
trabalho que amplia as possibilidades de transformação
do sujeito e do contexto social.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos dias de hoje, a criatividade humana e as tecnologias
decorrentes dela alteraram significativamente os universos
da comunicação e da informação. Não é absurdo pensar
que um conjunto de nós heterogêneos, ligados por conexões
não lineares, pode resultar em uma outra percepção, uma
nova forma de organização do conhecimento. Trata-se de
uma era de convergência na qual tecnologias do passado
coexistem com tecnologias de ponta e abrem um oceano
de possibilidades para os sujeitos desse tempo, sujeitos que
precisarão aprender a navegar em um oceano de incertezas,
através de arquipélagos de certezas (MORIN, 2000).
No entanto, esta é a era em que o saber não está centrado apenas no sujeito, mas agrega também as instituições. Assim, o desenvolvimento e as escolhas que envolvem
as tecnologias e seus usos carregam intencionalidades e
desejos. As tecnologias são muito mais do que meros instrumentos, todas carregam em si um potencial sócio-político e,
por isso, sua apropriação deve ser consciente e democrática
(LÉVY, 1993). É importante observar que quando reconhecemos o lugar central das tecnologias na organização das
sociedades contemporâneas, entendemos que são elas, por
consequência, um dos principais agentes transformadores
dessas mesmas sociedades.
Ressaltamos ainda, que com o surgimento das tecnologias modificações têm ocorrido nas atividades da
vida moderna. Essas modificações impactam o contexto
sóciohistórico e o sociocultural levando-nos à reflexão de
consequências das novas práticas sociais e uso da linguagem na sociedade. O crescente aumento na utilização de
tecnologias da informação e comunicação (computador,
Internet, redes sociais, cartão magnético, caixa eletrônico
etc.) na vida social tem exigido das pessoas a aprendizagem
de comportamentos e raciocínios específicos.
As tecnologias, além de integrarem-se às nossas ações
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em sociedade, alcançam também a área da educação, haja
vista que suas potencialidades podem favorecer o processo
de ensino. Porém, vai depender dos usos que se faz desses recursos, pois não basta apenas ter acesso a um conjunto quase infinito de informações, é necessário que haja
formação para “filtrar” criticamente essas informações,
interpretando-as e buscando saber com quais intenções
elas foram produzidas e que consequências poderão trazer
para o sujeito em formação. Dessa forma, a mediação do
conhecimento pelo professor utilizando-se de recursos
tecnológicos que podem contribuir com a promoção da
aprendizagem, privilegia novas formas pedagógicas as
quais diferenciam-se das formas do ensino tradicional
favorecendo, assim, ao estudante, novas possibilidade de
(re)significar e construir o seu aprendizado.
A formação docente é, por nós, compreendida como
um processo complexo, reflexivo e crítico sobre a própria
prática e não somente um processo cumulativo de informações, conhecimentos ou técnicas advindas de participações
de cursos, palestras, oficinas, seminários. Há uma grande
relevância em refletirmos sobre a formação docente nos
dias de hoje. Defendemos que a formação tanto inicial
quanto a continuada vai muito além de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas. Esse processo formativo é construção e reconstrução permanente de uma
identidade pessoal e profissional, em interação mútua.
Para reforçar nossa afirmação, apoiamo-nos em Freire
(1996) quando assegura:
(...) quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é
formado forma-se e forma ao ser formado. É nesse sentido
que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem
formar é ação pela qual um sujeito criador dá a forma, estilo
ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há docência
sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar
das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição
de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e
quem aprende ensina ao aprender (p.23).

A formação para Freire(1996) acontece por meio de
um processo de troca e interação entre sujeito, cultura e
saberes. Este conhecimento advindo dessas trocas, interações e experiência é considerado e valorizado como um
aprendizado de nossas relações pessoais, profissionais
e sociais e que, possivelmente, contribuiu para o nosso
desenvolvimento e, como consequência, pode imprimir-nos
a denominação de sujeito do conhecimento.
Dessa forma, entendemos que cabe aos professores da
Educação Básica, especialmente aqueles que atuam no
nível de Ensino Médio, pois consistiram-se em objeto de
estudo dessa pesquisa, incorporarem novas práticas pedagógicas, com o uso das tecnologias digitais, considerados
instrumentos culturais, para que tenham uma postura
profissional condizente com as novas formas demandadas
pela sociedade tecnológica.

6. REFERÊNCIAS
ALVEZ-MAZZOTTI & GEWANDSZNAJDER. O Método nas

EIXO TEMÁTICO 4

Formação docente: reflexões sobre a mediação de tecnologias digitais em sala de aula na constituição de professoras de ensino médio

Ciências Naturais e Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa.
São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning, 2007.
CASTELLS, M. A. Sociedade em Rede. 6. ed. A era da informação: economia, sociedade e cultura, v. 1. São Paulo: Paz
e Terra, 1999.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
GATTI, B. A. & BARRETO, E. Professores do Brasil – impasses
e desafios. Brasília: UNESCO, 2009.

articulo.oa?id=27525615003. Acesso em 20 de maio 2014.
MARTINEZ, A. Ensino e Aprendizagem: a subjetividade em
foco. Brasília: Liber Livros. Oliveira, M. K. (1997). Vygotsky:
Aprendizado e Desenvolvimento, um Processo Sócio Histórico. 4
ed. São Paulo: Scipione, 2012.
MORIN, E. Educação e Complexidade: os sete saberes e outros
ensaios. Trad. Edgard de Assis Carvalho. 3ª ed. São Paulo:
Cortez, 2005.

______et al. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte.
Brasília: Unesco, 2011.

NÓVOA, A. Vidas de professores. 2a ed. Porto: Porto Editora.
Palfrey, John; GASSER, Urs. (2011). Nascidos na era digital:
entendendo a primeira geração dos nativos digitais. Porto Alegre:
Artmed, 2012.

GAUTHIER, C. et al. Por uma teoria da pedagogia: pesquisas contemporâneas sobre o saber docente. 2ª ed. Ijuí: Editora
Unijuí, 2006.

PALFREY, J.; GASSER, Urs. Nascidos na era digital: entendendo a primeira geração dos nativos digitais. Porto Alegre:
Artmed, 2011.

GONZÁLEZ REY, F. L. Pesquisa qualitativa em psicologia:caminhos e desafios. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

PEDROZA, R. L. S. A Psicologia na Formação do Professor: uma
pesquisa sobre o desenvolvimento pessoal de professores do ensino
fundamental. Tese de doutorado. Curso de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Humano e Saúde – Departamento de
Psicologia. Universidade de Brasília-DF, 2003.

__________Sujeito e subjetividade: uma aproximação histórico-cultural. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
__________. As Categorias de Sentido, Sentido Pessoal e Sentido
Subjetivo: sua evolução e diferenciação na teoria histórico-cultural.
Psicologia da Educação. v. 24, p. 155-179, 2007.
___________. O Sujeito que aprende: desafios do desenvolvimento do tema da aprendizagem na psicologia e na prática pedagógica. In: Tacca, M. C. V. R. (Org.). Aprendizagem e
Trabalho Pedagógico. 1. Ed. Campinas, SP. Alínea, p. 29-44, 2008.
__________. Pesquisa qualitativa e subjetividade – os processos de
construção da informação. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
KENSKI, M. V. Tecnologias e tempo docente. Campinas, SP:
Papirus, 2014.
LÜDKE, M. e ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU, 1986.
LÉVY, P. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento
na era da informática. Rio de Janeiro: Editora 3, 1993.
LEONTIEV, A, N. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa:
Livros Horizonte, 1978b.
______. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 2. ed. Tradução de Luiz Paulo Rouanet. São Paulo:
Loyola. Marconi, M. A. e Lakatos, E. V. (2008). Fundamentos
de Metodologia Científica. 6ed., São Paulo: Atlas, 1999.
MARCELO, C. Las Tecnologías para la Inovación y la Práctica
Docente. Revista Brasileira de Educação. v. 18, n. 52. p
25-47, (2013, jan-mar). Disponível: http://www.redalyc.org/

OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: Aprendizado e Desenvolvimento,
um Processo Sócio Histórico. 4 ed. São Paulo: Scipione, 1997.
SÁNCHEZ, G. S. Pesquisa em educação: métodos e epistemologias. Chapecó: Argos, 2007.
TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 4ª Ed.
Rio de Janeiro: Vozes, 2002.
TARDIF, M., & LESSARD, C. O trabalho docente: elementos
para uma teoria da docência como profissão de interações humanas. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2011.
VIGOTSKI, L. S. Obras escogidas. 2.ed. Madrid, Visor, vol
I, 1982.
__________. Formação Social da Mente. S. Paulo: Martins
Fontes, 1984.
__________. A Construção do Pensamento e da Linguagem. 2ª
ed. S. Paulo: Martins Fontes, 1989.
__________. Obras escogidas. Madrid, Visor Distribuiciones,
t. II, 1993.
__________. Psicologia Pedagógica. S. Paulo: Martins Fontes,
2001.
__________. Pensamento y Habla. 1ª ed. Buenos Aires: Colihe.
Martins Fontes, 2007.
__________. Pensamento e Linguagem. S. Paulo: M. Fontes, 2010.

Formação docente
ISSN: 2525-9571

395

Programas de formação de professores: da concepção às concepções
Teacher training programs: from concept to conceptions
1

BEZERRA, D. D. S. 1

Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Educação
dagdnalva@bol.com.br

RESUMO – Este trabalho, resultado de pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação, teve como objetivo
apreender as concepções de educação, de formação e de professor do Projeto de Licenciatura Plena Parcelada
(LPPE) e de seus participantes. O Projeto se desenvolveu em cursos de formação inicial e em serviço de forma
parcelada, em tempo aligeirado, visando formar um professor reflexivo, pressupondo a prática como geradora
de reflexão. A metodologia utilizada foi revisão bibliográfica, análise documental do Projeto e da legislação
para o tema e pesquisa empírica, do tipo estudo de caso, com os sujeitos da LPPE, através de entrevistas. Os
dados resultantes da pesquisa foram analisados sob a perspectiva do materialismo-dialético. Os resultados
apontaram que o Projeto foi implantado em cumprimento à legislação vigente, contudo, não conseguiu formar
nos professores beneficiários da LPPE a concepção de reflexividade.
PALAVRAS-CHAVE: formação docente; licenciatura parcelada; concepções.
ABSTRACT – This work, the result of the research developed in the Master’s Degree of Education, aimed to grasp the
concepts of education, training and teacher from the Project of Bachelor degree to public teachers from the state of Goiás to
study during vacation time (LPPE), from the course on teacher training, and from the program participants. The project
was developed in regular graduation degrees and in special part-time degrees (LPPE) in order to form a reflective teacher,
assuming the practice as a generator of reflection. The survey was conducted from the literature review, document analysis
of the project and national legislation and field research, case study type, with teachers-trainers and student teachers of
the courses through interviews. The resulting data of the research were analyzed from the perspective of historical and
dialectical materialism. Conceptions learned have revealed that the project was implemented to meet legislation without,
however, cultivating the concept of reflexivity on teachers.
KEYWORDS: teacher training; special part-time degrees; conceptions.

1. INTRODUÇÃO
A formação de professores como parte importante para o
desenvolvimento socioeconômico da sociedade e da melhoria da qualidade da educação básica ganhou centralidade
na década de 1990 com a promulgação da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDBEN), influenciada por
fatores internos e externos. O cenário internacional político
e econômico repercutiu no país, levando o Brasil a reestruturar todo o seu sistema educacional na última década
do século XX, estabelecendo novas políticas, deflagrando
reformas para a educação, favorecendo a produção de novas
concepções de educação e de formação de professores.
Novas políticas educacionais foram uma reivindicação
dos profissionais da educação ao longo das últimas décadas
e o Estado pretendeu responder a esse objetivo através da
LDBEN, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, do Plano
Nacional de educação (PNE), Lei nº 10.172, de 09/01/2001, e
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, Resolução CNE/CP nº 1,
de 18/02/2002. A LDBEN, o PNE e as Diretrizes para os cursos de formação de professores são políticas educacionais

que organizam a educação do país, e foram gestadas entre
conflitos e contradições do que o Estado estabeleceu como
legislação para a educação e os anseios e necessidades dos
educadores.
Em Goiás, as políticas educacionais se efetivaram por
meio de um programa de formação de professores em caráter emergencial, conhecido no estado como “licenciatura
parcelada”. Esta pesquisa se constituiu como uma reflexão
sobre as concepções que permeiam a formação de professores em Goiás, tendo o Projeto LPPE como objeto nuclear
desta pesquisa, se configurando como um estudo de caso
do Projeto que se revelou como um reflexo das mudanças
socioeconômicas e políticas impostas aos países em desenvolvimento no final do século XX.
A pesquisa foi desenvolvida no Mestrado em Educação,
tendo como objetivo discutir as concepções que os professores e os alunos dos cursos de formação da LPPE têm
de suas licenciaturas, num curso específico oferecido
pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) em convênio com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás
(SEE) para titulação dos professores da Rede Estadual
de Educação (REE).
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2. A CONCEPÇÃO DO PROJETO PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
As políticas educacionais estabelecidas no Brasil, a partir
de 1996, impulsionaram a educação a tomar um novo rumo
para que fosse consoante à nova ordem mundial: políticas
neoliberais em um mundo globalizado. A começar pela
LDBEN que reserva à formação de professores um conjunto
de concepções vinculadas às exigências dos organismos
internacionais/multilaterais evidenciando-se a proposta
descentralizadora e flexível presente nesta Lei.
As concepções de educação e de formação de professores nos documentos do Banco Mundial e da UNESCO
caracterizaram uma educação voltada para o atendimento
das novas exigências do mercado de trabalho, sendo assim
estes organismos concebem uma formação aligeirada, com
poucos critérios do lócus em que ela deve acontecer, valendo-se de modelos que precarizam a profissão docente e
desqualificam o trabalho do professor (VEIGA, 2002).
De acordo com Vieira (2002), o fortalecimento da presença das agências internacionais na elaboração e desdobramentos das políticas educacionais nos países em desenvolvimento, pode ser observado através de duas tendências
que se contrapõem: a retórica de valorização do magistério,
reiterada nos mais diversos documentos de intenção formulados com o patrocínio direto ou a colaboração desses
organismos; e, a persistência de políticas que nem sempre
parecem considerar a centralidade do papel do professor
na tarefa educativa.
Brzezinski (2002) já nos alertou que, não podemos analisar a formação do professor na sociedade capitalista de
forma descontextualizada, porque ao compreendermos
o atual momento histórico como característico da concentração acelerada do capital, a educação, a formação de
professores e o papel do professor não poderão ser entendidos de forma a-histórica. Assim indagamos se a LDBEN
e sua legislação complementar não incorrem em processos
contínuos de desqualificação da formação inicial dos profissionais da educação. “A legislação permite interpretar
equivocadamente que o professor é um profissional da
prática, como se esta requeresse apenas transmissão de
conteúdos e não produção de saberes por meio de severo
processo de investigação” (BRZEZINSKI, 2002, p. 13).
A concepção de formação contida nesta legislação corrobora para a continuidade da crença de que a educação
não se tornou, para o governo, uma questão intrínseca
ao desenvolvimento social do país, e sim um mecanismo
de manutenção do que está estabelecido. Assim, a discussão da formação ganha terreno na legislação que trata do
tema. Na LDBEN podemos considerar como avanço a proposição que se refere à valorização dos profissionais da
educação: formação fundamentada na associação entre
teorias e práticas e a formação em nível superior. Santos
(2002, p. 58) observa que “ter esse princípio garantido em
lei pode ser considerado um progresso”. Porém, a autora
critica a legalização da equiparação entre formação inicial
e capacitação em serviço e questiona em que medida houve
de fato avanços na LDBEN, uma vez que a Lei equipara
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formação em nível superior a treinamento em serviço; e,
o que ela entende por formação, uma vez que a formação
que considera os homens como sujeitos dotados de totalidade é equiparada a treinamento, que, em geral, se refere
a uma preparação intensiva para o desenvolvimento de
uma determinada atividade.
A Legislação e sua efetividade em planos e diretrizes
para a formação de professores expõem uma concepção
ampla de educação, mas ao mesmo tempo prioriza a formação para atendimento das necessidades do mercado e um
professor desvalorizado, porque lhe é ofertado um modelo
de formação que favorece à desqualificação do seu trabalho (aligeirado, em serviço), desvinculado dos ambientes
de pesquisa acadêmica e que retira do Estado o dever de
profissionalizar o professorado, transferindo ao docente
a responsabilidade da sua formação. Neste sentido, não é
valorizada a formação intelectual e teórica do professor,
que poderia lhe a autonomia na prática cotidiana. Para
Loureiro (2001, p. 61),
Os cursos de formação de professores estão inseridos na
sociedade, que desvaloriza o magistério como profissão.
Além disso, essa mesma sociedade desvaloriza também a
própria educação como investimento, ou melhor, para o
Estado a educação é um gasto que deve ser minimizado.
Assim, a formação docente é desprestigiada socialmente,
e tanto o salário quanto a educação geral são tratados com
descaso pelo Estado brasileiro

O debate sobre a profissionalização docente para a
melhoria da qualidade do ensino nos discursos dos governantes brasileiros, com reflexos nos documentos legais para
a educação nacional, põe a temática da formação questão.
Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2007), a profissionalização do professor tornou-se, na década de 1990,
um slogan na área da educação. Tornou-se lugar comum a
expressão profissionalizar, numa definição positiva, encobrindo-se desse modo, sob o argumento da profissionalização, dispositivos legislativos muitas vezes contraditórios,
que revelaram seguramente novas formas de controle
do docente, de formação mais abreviada e com forte viés
pragmático.
O PNE, aprovado em 09/01/01, propõe dar particular
atenção à formação dos professores e valorização do magistério. É afirmado no Título IV do PNE que, a melhoria da
qualidade do ensino, um dos objetivos centrais do Plano,
somente poderá ser alcançada se houver promoção, simultaneamente, da valorização do magistério, porque sem esta,
se tornam inócuos quaisquer esforços para alcançar as
metas estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades
do ensino. E, de acordo com o proposto pelo PNE, essa valorização só poderá ser alcançada por meio de uma política
global de magistério, a qual implica, ao mesmo tempo, a
formação profissional inicial; as condições de trabalho,
salário e carreira; e, a formação continuada (BRASIL, 2001).
O que não se pode perder de vista é que a formação
deve ser sólida e realizada em espaço universitário, porque
o ensino superior é o ambiente adequado para que essa
formação ocorra, uma vez que a formação inicial para o
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exercício da docência “deverá ser feita em nível superior,
em cursos presenciais, cujos currículos deverão contemplar
uma base comum nacional, e que teoria e prática constituem o núcleo articulador dessa formação” (BRZEZINSKI,
2003, p. 156).
Além do PNE, as Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Formação de Professores complementam a legislação
geral para a educação e a formação de seus profissionais, e
o seu estabelecimento seguiu um caminho conflituoso entre
a vontade coletiva dos educadores e a normatização do
governo através do Conselho Nacional da Educação (CNE).
No que se referem às Diretrizes, os seus elaboradores
assentaram expectativas excessivas sobre o alcance delas
no cotidiano escolar, defendendo que são as Diretrizes
Curriculares que nortearão a boa formação inicial dos professores, se obedecidas serão orientadoras de uma formação de qualidade (Parecer CNE/CES nº 970/1999). Assim,
argumentamos que nas Diretrizes o docente é percebido
como um trabalhador a serviço da conservação do status quo,
a serviço da ideologia neoliberal, economicista e excludente.
Para Scheibe (2002, p. 53),
Tudo indica que o forte apelo ao conceito de competência,
que está posto em todas as diretrizes que deverão nortear o
ensino nas próximas décadas, vincula-se a uma concepção
produtivista e pragmatista na qual a educação é confundida com informação e instrução, com a preparação para o
trabalho, distanciando-se do seu significado mais amplo de
humanização, de formação para a cidadania.

Esta argumentação leva-nos a questionar a adoção deste
referencial como balizador de políticas para a formação
de professores. Será esta uma saída eficaz para se alcançar melhora no ensino, na qualificação dos professores e
nas suas condições de trabalho, de qualidade de vida dos
sujeitos envolvidos? Mais do que o domínio de competências, as Diretrizes deveriam propor uma formação voltada
para a profissionalização docente através de políticas de
formação e valorização do professor, cuja remuneração é
historicamente reconhecida como insuficiente e incapaz de
promover um amplo acesso e uma permanência na carreira
(OLIVEIRA, 2013).
A análise das orientações de âmbito nacional para a formação de professores se justificou, pelo nosso intento, que
foi apreender a concepção de formação de professores dos
instrumentos legais para os cursos de formação docente
e as concepções dos sujeitos participantes de um curso
emergencial de formação, que por sua vez se enquadrou
nas orientações advindas de organismos internacionais de
forte viés economicista.

3. O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES EM GOIÁS
As políticas educacionais nacionais para a formação de
professores se desdobraram nas diversas regiões do país.
Em Goiás, estas políticas se configuraram em inúmeros
cursos de formação, dentre eles o Projeto LPPE, elaborado

para atender à legislação que estabeleceu 2007 como tempo
limite para a formação dos professores atuantes na educação básica, em nível superior, neste caso na REE.
O Projeto se constituiu em curso de formação de professores em serviço, no modelo parcelado (aulas no finais
de semana e férias), como reflexo das mudanças propostas
pela legislação nacional, tendo como referencial a proposta
do professor reflexivo. De acordo com os documentos (SEE,
2000; SEE/UEG, 2003.) analisados, o Projeto LPPE procurou, efetivamente, valorizar a formação dos professores-alunos (PAs) 1, sob a ótica de um professor reflexivo, em
processo contínuo de capacitação, que deve ter competências mais amplas para lidar com os problemas sociais,
sobretudo aqueles que interferem diretamente no processo
educacional. Ao longo dos cursos, os PAs deveriam reelaborar os seus conhecimentos prévios com suas experiências
práticas cotidianamente vivenciadas nos contextos escolares e, nesse processo coletivo de troca de experiências e
práticas se profissionalizar refletindo na e sobre a prática.
As concepções de educação, de formação de professores
e de professor que foram apreendidas do projeto LPPE
revelaram que este programa de formação de professores
foi concebido para atender a legislação vigente, mas que
simultaneamente se tornou um ícone do governo estadual
de modernização, qualidade do ensino e valorização do
magistério, valendo-se do que foi considerado, no momento
de sua constituição, um referencial teórico inovador e viável
à formação de professores em serviço, numa pseudo valorização da prática por meio da certificação dos docentes.
O Programa LPPE destinou-se a professores em exercício da docência, vinculado às políticas educacionais de
ordem nacional. De acordo com o levantamento feito pela
SEE (2000), no início do ano de 1999 apenas 32% dos professores do quadro permanente da SEE estavam habilitados, em nível superior, para exercerem a docência na
educação básica. De acordo com a coordenação de Avaliação
Educacional da Secretaria da Educação de Goiás, “eram
30.365 os professores efetivos da rede estadual, destes
somente 32% tinham licenciatura plena” (SEE, 2000, p. 24).
A concepção de formação de professores apresentada
nos documentos do Projeto expressa todo o ecletismo
(TRIVIÑOS, 2011) próprio das políticas que buscam contemplar as mais variadas abordagens do campo, se apropriando
do que é considerado moderno, como a expressão sujeito
espistêmico, que cria significado para as suas ações, através
da mediação, tendo como suporte as novas tecnologias,
logo um profissional reflexivo. A concepção de professor
é de que ele deve ser “um profissional capaz de construir
conhecimentos que investiga, reflete, seleciona, planeja,
organiza, integra, avalia, articula experiências, recria e cria
formas de intervenção didática” (SEE/UEG, 2003, p. 25).
Dias-da-Silva (2005) entende que a formação docente
1 A expressão professor-aluno (PA) surgiu no primeiro documento gerador
do Projeto LPPE, para designar o docente da REE que exercia a função docente
nas escolas estaduais e que passaria a condição de aluno quando da sua formação em nível superior, na modalidade em serviço (SEE/UEG, 1999), assim,
para a função de professor dos cursos de licenciatura foi utilizado a expressão professor-formador (PF).
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é um processo intelectual e cultural, que envolve aspectos
de natureza ética e política. Assim, reconhecer e respeitar os professores constitui em legitimação da categoria
(OLIVEIRA, 2013), porque a valorização dos docentes supõe
superação dos equívocos vividos no decurso dos processos
formativos. Estes exigem um repensar constante sobre as
condições de formação e de atuação dos professores.

4. AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES
Partindo da concepção de educação como “fator de realização da cidadania, com padrões de qualidade da oferta e do
produto, na luta [pela] superação das desigualdades sociais
e da exclusão social” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2013,
p. 118), foi possível apreender as diferentes concepções
que os professores e alunos têm, como um reflexo de sua
inserção no contexto sócio-educacional.
Em entrevistas individuais, os professores e alunos do
Projeto LPPE externaram várias concepções de educação e
de formação docente, o que possibilitou serem organizadas
em blocos. A indefinição ou não clareza de uma concepção
construída sobre o tema, surge quando da indagação sobre
o que é “formação de professores?”. Dos quinze PFs entrevistados, oito (53,34%) apenas descreveram o que tem sido
o Programa ou não conceituaram o que é formar um professor. O entrevistado PF3 2 não respondeu a esta questão.
E aqueles que responderam se referiram à formação como
um processo ligado ao contexto educacional, à valorização
do professor, à formação continuada, à política educacional
vigente, ou seja, formação como um atendimento imediato
da prática: “A formação é um projeto mais amplo. [...] Então,
enquanto a gente ficar no discurso não vai resolver muita
coisa, não” (PF9).
Os PFs trabalham com a formação docente, entretanto,
para mais de 50% faltaram argumentos na exposição do
que se entendia o que é um curso que se propõe formar
professores. As respostas desses professores refletem realidades distantes das reflexões de Silva (2001), para quem
a formação docente busca orientar-se na unidade teoria e
prática, a práxis revolucionária, porque a formação é vista
como atitude humana de transformação da natureza e da
sociedade, com fins de se alcançar a autonomia e a emancipação dos envolvidos neste processo. E, portanto, promover
mudanças nos sujeitos aprendizes, seja da educação básica
ou superior.
As demais argumentações quanto à formação puderam
ser agrupadas em três categorias: formação como preparação para o mercado; formação como adequação à lei;
e, formação como base teórica para a prática. A formação como preparação para o mercado, pode ser notada no
trecho: “formar um professor seria colocar uma pessoa
nova na sociedade, no convívio, no contribuir, no aprender
também” (PF5), como afirmou um dos PFs. Esta concepção
reduz o potencial da formação à mera qualificação técnica,
2 Para garantir o sigilo dos sujeitos participantes, na transcrição das entrevistas, utilizamos as siglas PF para professor-formador e PA para professor-aluno seguido do número sequencial do entrevistado.
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desconsiderando que a formação inicial é um momento-chave da construção de uma socialização e de uma identidade profissional (SCHEIBE, 2002), e fortalece a ideia
de profissionalização como atendimento às demandas do
mercado desqualificando a profissão docente no país.
Dois PFs afirmaram que formação de professores é adequação à lei, numa referência somente ao Projeto LPPE,
sem ampliar sua compreensão de que a formação de professores é o momento de aquisição de conhecimentos que
promovam a profissionalização do trabalhador da educação, quer seja nos cursos do Programa quer seja nos demais
espaços de formação. Estes PFs, participantes da formação
dos professores que estão em serviço, reconhecem que a
formação é importante para o desenvolvimento profissional
e para a valorização do docente, embora não aprofundem
a questão da profissionalização.
Na visão do Estado, não é só do Estado é da LDB, a formação
do professor foi justamente para tirar o professor daquela
estagnação do conhecimento, pois muitos professores
vinham do magistério e não se desenvolveram, não se interessaram, não tinham oportunidades (PF8). É um projeto
que veio para valorizar o professor (PF13).

Afirmações que, provavelmente, refletem a perspectiva
implícita na legislação desses cursos de formação, voltados
para a formação do tecnólogo do ensino, que de acordo com
Veiga (2002) se caracterizam como intimamente ligados
ao projeto de sociedade global e de políticas neoliberais e
a um modelo de formação que representa uma opção político-teórica, que condiz com esta sociedade. Este modelo
de formação vem sendo há muito combatido pelos pesquisadores da área (BRZEZINSKI, 2002; SCHEIBE, 2002;
VEIGA, 2002), porque ele favorece as práticas hegemônicas
e a continuidade da desvalorização do docente.
Os demais entrevistados (quatro PFs) concebem a formação como momento de aquisição da base teórica para a
prática: “É o momento de se adquirir a teoria daquela prática que o professor traz consigo” (PF11). “O programa veio
para dar a fundamentação teórica àqueles professores que
já tem vários anos de prática, mas não são formados” (PF12).
Essa concepção, à primeira vista parece a mais adequada,
porém formação apenas como busca da teoria para se aplicar à prática fortalece a dicotomia entre teoria e prática,
não se realizando a práxis transformadora. Tal concepção da prática como simples aplicação da teoria tem sido
discutida por muitos pesquisadores da área que, como
Sacristán (1999), consideram a sua dimensão cultural e a
sua valorização como espaço de construção de saberes. Para
este autor o professor não define a sua prática e sim o papel
que nela ocupa, porque é através do seu desempenho que
se dissemina e efetiva as múltiplas determinações advindas
dos contextos em que participa. Assim podemos considerar
que pensar a formação restrita ao municiamento teórico
para aplicação na prática não proporciona a formação do
professor como agente social.
Argumentando a favor da formação do professor como
agente social, Veiga (2002) critica as múltiplas perspectivas de formação de professores que a concebem como
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determinista, acrítica, incapaz de produzir conhecimento profissional e que, portanto, são aqui denunciadas, para que
possam se reconfigurar e gerar novas concepções na perspectiva da formação do professor como agente social, por
isso mais concretas. Sendo assim, nos aliamos às ideias da
autora, criticando e rejeitando a perspectiva de formação
do professor da educação básica pela “ótica do tecnólogo
de ensino” (VEIGA, 2002, p. 91).
Para os PAs do programa, a questão da formação de
professores assume concepções variadas. De acordo com
suas argumentações as concepções de formação puderam
ser agrupadas em sete blocos, pois as respostas foram
muito distintas umas das outras. Entendendo formação
de forma restrita, um PA respondeu que formação de
professores “é uma licenciatura que tem matérias que são
ligadas à área da educação” (PA13), numa relação direta
formação-certificação.
Outro PA conceituou formação como estudo dirigido,
a exemplo: “Eu acredito que seja um estudo dirigido pensando na qualidade do ensino” (PA8). Esta reposta descontextualizada nos remeteu à reflexão de Sockett (apud
ELLIOT, 2011) para quem o conhecimento pedagógico
não se limita às técnicas de implementação de um ideal
de ensino, que desconsidera os contextos sócio- político-econômico em que está inserido. A prática não envolve
apenas uma apreciação da cultura ocupacional de ensino,
mas, especialmente, sua localização no espaço social.
A formação de professores também foi concebida como
sinônimo de capacitação por três PAs, vejamos: “É dar oportunidade para o professor trabalhar. Assim, capacitá-lo da
melhor maneira de trabalhar com a criança, que a cada vez
está em níveis diferentes” (PA14). Sacristán (1999), ao discutir esse tema, chama a atenção para a ideia de que o professor não é um técnico e, também, não é um improvisador,
porque é um profissional que utiliza o seu conhecimento e
a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos pré-existentes, refutando a ideia de capacitação
que é mais associada à formação do tecnólogo do ensino,
uma vez que capacitar é apenas tornar alguém mais capaz
de executar uma atividade.
Aqui também podemos demarcar que os professores
não são vistos como intelectuais e, como nos adverte Diasda-Silva (2005), é preciso reconhecer os professores como
intelectuais, pois são profissionais sujeitos de seu próprio
trabalho, portanto, protagonistas da sua prática e, consequentemente, competentes para analisarem a realidade e
recriarem alternativas de ação político-pedagógica. Mas a
autora nos adverte, ainda, que é imprescindível que eles
tenham o suporte dos fundamentos que lhe possibilitem
essa reflexão, se apropriando das análises e interpretações
construídas pelos pesquisadores sobre o universo social e
escolar do país.
Diante disso, é fundamental que a reflexão do professor
implique em compromisso com a transformação social, na
construção de mecanismos que se contraponham à escola
excludente e autoritária. Porque, só assim, será possível a
construção de uma prática pedagógica democrática e comprometida com o conhecimento historicamente acumulado

pela humanidade (ANDRÉ, 2015). Na análise, três alunos
definiram formação como embasamento teórico para a
prática. Segue a fala de um deles: “Aperfeiçoamento de um
professor que tinha muita prática e pouco conhecimento
científico. Uma licenciatura plena te dá base teórica, te dá
mais segurança” (PA1).
Esta concepção apresenta a ideia de uma relação dicotômica teoria e prática, o que parece revelar a valorização de
uma em detrimento da outra. Nesta perspectiva, a teoria
vem para responder os problemas imediatos da prática.
Os professores, como afirma Silva (2001), não podem se
privar de uma formação teórica sólida, por meio da qual
se compreenda que o conhecimento de uma realidade em
sua essência exige a identificação de suas categorias de
análise representantes dos fatores que a constituem, das
relações dos fatores entre si e destes com os fatores sócio-político-econômicos que os estabelecem em um momento
histórico determinado.
A concepção de formação também foi entendida como
uma legalização do dom, que é inato: “Vocação. Se você não
tiver vocação não adianta se formar professor, se especializar, você não vai conseguir dar prosseguimento. Para mim
vocação é tudo” (PA2). Segundo estas posições, o professor
desde jovem traz consigo o dom de ensinar e a formação, em
nível superior, é a legalização, através da licenciatura, para
que ele exerça essa vocação. Souza (2004) chama a atenção
para uma questão fundamental na formação de professores
que é a formação de concepções do pensamento crítico e
criativo e no desenvolvimento da capacidade de organizar
diferentes informações e de construir significados, através
das quais se desenvolve a identidade do professor. Não por
ele ter dom ou vocação, mas por ter recebido formação
adequada para tal.
Outros três PAs não formularam um conceito de formação de professores. Ora dizendo que não sabiam: “Não
sei te responder sobre isso!” (PA3); “Eu não sei responder
isso aí não. Lá nós aprendemos as teorias, foi bom saber
que algum pensador há muitos anos já falava sobre o que a
gente faz, mas o que é não sei” (PA5), ora expressando que
a formação é somente leitura: “Formação de professores
é somente a leitura. É ele buscar conhecer todas as coisas
através da leitura. Depende muito do aluno” (PA12). Ao se
expressarem nestes termos, esses PAs se colocaram à margem do processo construtivo da formação de professores,
por não terem para si uma concepção de formação, logo
não têm parâmetros para exigirem um modelo de formação
diferente ou com outra qualidade, isto pressupõe conformismo ou o não posicionamento nas discussões sobre sua
própria formação.
Dos quatorze PAs entrevistados, um respondeu que
a formação de professores é subsídio para aquisição de
conhecimentos (PA7), mas não foi capaz de relacioná-la
como processo. Para Veiga (2002, p. 87), “a formação identifica-se com a ideia de percurso, processo, trajetória de vida
pessoal e profissional. Por isso, a formação não se conclui,
ela é permanente”. Daí a importância de se pensar a formação dos professores que já estão no exercício da profissão,
de se pensar também a sua formação continuada.
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Para Zeichner (2011, p. 230), é necessário que o futuro
professor tenha, como proposta a ser atingida, objetivos educacionais e morais, que possam ser justificados
na sociedade democrática que buscamos: saber por que
ensinam, ou seja, os professores precisam refletir sobre
os objetivos e as consequências do seu ensino desde a sua
formação. Não cabe nos cursos de formação de professores qualquer espécie de formação que seja despolitizada
ou que não tratem das questões de equidade e justiça social.
Neste sentido, o Projeto LPPE não teria que se reduzir à
certificação e habilitação técnica dos alunos, mesmo que ele
se configure como um programa compensatório, pela sua
natureza emergencial (SILVA, 2002), porque a reivindicação dos educadores se alicerça na formação e profissionalização docente, “de modo que contemple uma formação
de boa qualidade, o desenvolvimento da carreira docente
e o pagamento de salário digno a todos os professores”
(BRZEZINSKI, 2003, p. 170).
A avaliação do Projeto, pelos que dele participaram, foi
positiva. Os professores pesquisados têm consciência de
seu papel, sabem dos problemas em se formar professores
naquelas condições, mas nenhum deles desacreditou da
importância do Programa. Todos, sem exceção, reconheceram e atribuíram um valor na oferta de formação àqueles
que já exercem a função de professor, mas não estavam
habilitados para isto.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação de professores no Projeto LPPE teve um caráter particular, porque foi direcionado aos professores em
efetivo exercício nas escolas públicas de Goiás, e por isso
mesmo, por se tratar da formação inicial em serviço, pressupõe uma compreensão do processo formativo por parte
dos envolvidos – professores e alunos. Esta formação não
poderia ser apenas entendida como certificação, porque
isto a reduziria à qualificação técnico-profissional, ou seja,
uma formação pragmática, simplista e prescritiva (VEIGA,
2002), já que nesse caso o professor não seria percebido
como um intelectual dirigente, que trabalha em função
do processo de transformação social. Nesta perspectiva,
projetos como o LPPE desconsideram os contextos sociopolítico, econômico e cultural na formação de professores.
As propostas de cursos para a formação de professores
em prol de uma melhoria da educação pública brasileira
foram várias e muitas delas usadas como bandeiras de
promoção política daqueles que as propõem. Esta é a crítica que se faz: o modelo de formação posto em prática no
estado de Goiás se traduziu em desdobramentos das políticas nacionais refletindo os interesses econômicos externos.
Não há a efetivação, de fato, das políticas implementadas
pela legislação para que possam servir como promotora de
Educação para Todos.
Para Brzezinski (2012, 2014), o importante é não admitir a mediocridade do mundo oficial como projeto diante
das inovações da LDBEN, e ousar levando à cabo o que a lei
possibilita ao mundo vivido, dando maior sentido à formação docente e a sua profissionalização, principiando pela
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valorização profissional do professor. Distinto disto, por
mais que a educação e a formação de professores se apresentem como o foco principal nos discursos dos organismos
internacionais, dos governantes brasileiros e dos projetos
locais, o que se revela na prática são concepções que sobrecarregam o professor, ao mesmo tempo em que lhe nega
condições adequadas de formação, desenvolvimento do
trabalho docente em ambientes que desvalorizam o campo
educativo na construção da profissão docente.
Neste sentido, a educação deixa de ser um direito
social, logo, não é entendida como um “bem público a serviço da edificação e elevação do mundo humano” (DIAS
SOBRINHO, 2010, p. 104). Portanto, deixa de exercer sua
função social levando seus profissionais a não se reconhecerem nela criando-se, assim, um círculo vicioso: educação
ineficaz, formação descaracterizada, professor desmotivado e educando despreparado para vivenciar todos os
aspectos sociais.
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RESUMO – O presente trabalho consiste numa apresentação sobre o estado do conhecimento das produções
acadêmicas desenvolvidas em torno do tema da Lei da Aprendizagem (Lei 10.097/ 2000) no Brasil, no período
de 2008 a 2015. O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento bibliográfico sobre a referida lei, a fim
de mensurar e mapear cientificamente as produções acadêmicas sobre o tema da Lei da Aprendizagem, compreendendo, neste quadro, as diferentes abordagens e enfoques que são dados ao tema, bem como apreender
algumas lacunas e tendências comuns e, assim, melhor localizar o desenvolvimento da pesquisa de mestrado
em curso, realizada na área da Educação, na linha de pesquisa da Sociologia da Educação, centrada na temática
das relações entre educação e trabalho a partir da investigação da formação escolar orientada para o mundo
do trabalho e a relação de jovens aprendizes (estudantes do ensino médio que atuam nas diferentes atividades
profissionais sobre a base desta Lei) com os saberes e conhecimentos escolares.
PALAVRAS-CHAVE: educação; trabalho; lei da aprendizagem; estado do conhecimento; jovem aprendiz.
RESUMEN – Este trabajo consiste en una presentación sobre el estado del conocimiento en las producciones académicas
desarrolladas en torno al tema de la Ley de Aprendizaje (Ley 10.097/ 2000) en Brasil entre 2008 y 2015. El objetivo de este
estudio fue revisar la literatura sobre que el derecho, a fin de medir y científicamente mapa de las producciones académicas
sobre el tema de la ley de aprendizaje, incluyendo, en este contexto, los diferentes enfoques y métodos que se dan a la materia,
así como aprender algunas lagunas y tendencias comunes en estos estudios y por lo tanto localizar mejor el desarrollo de
la investigación de maestría en curso en el área de la educación, en la hermosa Sociología de la investigación educativa,
centrada en el tema de la relación entre la educación y el trabajo de la educación orientada al estudio para el mundo del
trabajo a partir del estudio la relación jóvenes aprendices con el conocimiento y la experiencia escolar.
PALABRAS CLAVE: educación; trabajo; ley de aprendizaje; estado del conocimiento; joven aprendiz.

1. INTRODUÇÃO
O trabalho, que ora se apresenta, reúne os resultados de um
levantamento bibliográfico sobre as produções acadêmicas
desenvolvidas em torno do tema da Lei da Aprendizagem
(Lei 10.097, 2000) no Brasil, no período de 2008 a 2015. A
referida lei determina as normas de contratação de jovens
trabalhadores entre 14 e 24 anos incompletos, na condição de aprendizes. Nesse sentido, fixa a obrigatoriedade
de as empresas, de médio e grande porte, comporem seu
quadro de funcionários com no mínimo 5% e no máximo
15% de jovens aprendizes, desde que estejam inseridos na
escola regular (aos que não concluíram o ensino médio) e
frequentando a escola de formação técnico-profissional
conveniada à empresa, com contrato de trabalho de dois
anos, assegurado pela Consolidação das Leis Trabalhistas
(CLT), de 1943, e com jornada de trabalho que não exceda
as trinta horas semanais estabelecidas por essa lei.
O desenvolvimento desse trabalho, é parte da pesquisa
de mestrado em educação realizada por este pesquisador, intitulada: A relação de jovens aprendizes com o saber: A

formação escolar do precariado juvenil e a Lei da Aprendizagem
(Lei 10.097/00).
Essa pesquisa localiza-se no campo temático referente
à formação escolar na relação com o mundo do trabalho e
consiste num estudo qualitativo acerca da relação que os
jovens trabalhadores (aprendizes), estudantes do ensino
médio, estabelecem com os conhecimentos escolares sob
a mediação da escola pública estadual paulista, problematizando: como as perspectivas curriculares oficiais do
estado de São Paulo informam as práticas pedagógicas
desenvolvidas no espaço da escola pública no que se refere
ao preparo para o mundo do trabalho? E ainda, complementando: como se constitui a relação dos jovens trabalhadores-aprendizes com o saber, num contexto entremeado pela
formação escolar de nível médio e o mundo do trabalho?
Espera-se nessa pesquisa contribuir com alguns elementos para o aprofundamento da discussão sobre o problema
da formação escolar de massas, em suas articulações subjetivas e objetivas com o fenômeno social mais amplo da precarização do trabalho juvenil, no período entre 2008-2015,
focalizando a relação dos jovens estudantes aprendizes
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com os saberes escolares e o mundo do trabalho a partir
da Lei da Aprendizagem, nº 10.097/00. Para isso, tomam-se
as prescrições assumidas no eixo do trabalho presente no
currículo oficial do estado de São Paulo e seus impactos na
relação dos jovens com o saber, como objeto de análise e, os
estudantes trabalhadores do ensino médio como sujeitos
da pesquisa. Para a condução da investigação, far-se-á uso
do método de estudo de caso ampliado (BURAWOY, 2014)
como ferramenta teórico-prática, conduzindo o levantamento de informações, por meio da análise bibliográfica,
documental e empírica.
Em uma pesquisa sobre o estado da arte das produções
acadêmicas sobre o tema da juventude na relação com o
trabalho, Corrochano e Nakano (2009) apontam ser este
um campo clássico de estudos que vem sendo contemplado
por uma série de pesquisas, teses e dissertações, localizadas essencialmente no campo das Ciências Humanas. As
autoras também destacam que essas investigações são fortemente influenciadas pelos impactos decorrentes da crise
social dos anos 1990 e das profundas transformações no
mundo do trabalho, cujas implicações levantavam inquietações sobre o “lugar” e os “sentidos” do trabalho na vida
dos jovens, em um cenário de desemprego e precarização
das relações trabalhistas, das novas (ou não) relações entre
educação e trabalho e das ações públicas implementadas
por diferentes atores para lidar com esta conjuntura. Sobre
a importância de se adotar a perspectiva de levantamento
acerca do estado da arte de um determinado tema, Soares
(1989, p. 3) aponta que:
Essa compreensão do estado de conhecimento sobre um
tema, em determinado momento, é necessária no processo
de evolução da ciência, a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e resultados já obtidos,
ordenação que permita indicação das possibilidades de
integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou contradições, e a
determinação de lacunas e vieses.

Nesse sentido, valendo-se do material já produzido sobre
o eixo das relações entre juventude, educação e trabalho,
objetivou-se aqui esboçar um panorama das produções
sobre o tema da Lei da Aprendizagem e, assim, compor um
quadro analítico que desvende e examine o conhecimento
já elaborado e aponte os enfoques e as lacunas existentes
sobre o tema (ROMANOWSKI; ENS, 2006), de modo a
melhor localizar o trabalho de pesquisa, em andamento,
no campo da Educação.

2. DESENVOLVIMENTO
Esta investigação se pauta na abordagem qualitativa,
perfazendo-se em um estudo do estado do conhecimento sobre o tema da Lei da Aprendizagem (10.097/00)
no Brasil, no período que vai de 2008-2015. A pesquisa
destas produções foi feita nos portais de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal
de Nível Superior (CAPES), do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e Domínio
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Público, tendo, como referências, as palavras-chave, Lei da
Aprendizagem e jovem aprendiz. Foram também levantados alguns dados estatísticos sobre a Lei da Aprendizagem
nos bancos de dados do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) e do Departamento Intersindical de Estudos
Socioeconômicos (DIEESE).
Nesse sentido, foram identificadas trinta e cinco (35)
pesquisas acadêmicas que abordam o tema da Lei da
Aprendizagem, sendo trinta e três (33) dissertações de
mestrado e duas (02) teses de doutorado. Estes trabalhos apresentam diferentes abordagens e perspectivas
sobre a Lei da Aprendizagem, mas, podem ser divididos
e distribuídos em três grupos, assim definidos: Grupo 1)
Aspectos subjetivos relacionados ao trabalho juvenil e à Lei
da Aprendizagem, tais como suas representações, sentidos,
perspectivas de vida, trajetórias e identidades profissionais;
Grupo 2) A Lei da Aprendizagem como Política Pública de
inserção do Jovem no trabalho e a análise de Programas
de Aprendizagem, pautando os estudos que se concentram nas abordagens analíticas da Lei da Aprendizagem
enquanto política pública de promoção do trabalho e pela
análise de programas específicos de aprendizagem em
determinados setores e localidades e; Grupo 3) Juventude,
Educação e Trabalho na sociabilidade capitalista, delimitando os estudos dedicados a compreender os sentidos da
Lei da Aprendizagem, problematizando-a criticamente nas
estruturas de modo de produção capitalista, isto é, da problematização do trabalho juvenil em perspectiva relacional
de totalidade à estrutura social mais ampla. Essas são as
três tendências dominantes na concentração das teses e
dissertações sobre a referida Lei.
A Tabela 1, abaixo, visa mostrar como esses enfoques se
distribuem entre as áreas do conhecimento que contemplam os trabalhos sobre a Lei da Aprendizagem:
Tabela 1 – Distribuição das pesquisas por área de
conhecimento
Áreas

G1

G2

G3

Educação

1

6

5

12

0

12

Administração

1

4

0

5

0

5

Psicologia

9

0

0

8

1

9

Tecnologia

0

1

0

1

0

1

Ciências sociais /
sociologia

1

1

0

1

1

2

Economia

0

1

0

1

0

1

Teologia

0

1

0

1

0

1

Desenvolvimento
regional e meio
ambiente

0

1

0

1

0

1

Inclusão social e
acessibilidade

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

12

18

5

33

2

35

Políticas públicas
Total

Mestrado Doutorado

Total

A tabela aponta que grande parte destes estudos se
concentram nos campos da Educação, da Psicologia e da
Administração, seguidos por uma pulverizada distribuição
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entre as áreas das Ciências Sociais, da Tecnologia, da
Economia, e demais subáreas do campo da Administração
(os trabalhos nas áreas de Teologia, Desenvolvimento
Regional e Meio Ambiente, Inclusão Social e Acessibilidade
e Políticas Públicas apresentam abordagens típicas do
campo da Administração).
Do ponto de vista da localização geográfica dessas produções, percebe-se certa predominância nos estudos sobre
a Lei da Aprendizagem nas regiões Sul e Sudeste, seguidos
pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste, não sendo encontrada nenhuma produção na região Norte do Brasil. Assim,
temos a seguinte distribuição:
Tabela 2 – Distribuição geográfica dos estudos
Região Sul Região Sudeste
14

Região Nordeste

Região Centro-Oeste

7

3

11

Outro aspecto que merece destaque na produção
acadêmica sobre a Lei da Aprendizagem é que, embora
a Lei vigore desde o ano 2000, todas as teses e dissertações encontradas foram produzidas a partir do ano
de 2008. Entretanto, é possível identificar uma vasta
produção de artigos e ensaios de análise jurídica sobre
a Lei desde os primeiros anos da década de 2000, com a
particularidade de se analisar o tema, especificamente,
em suas dimensões jurídicas; ainda assim, não se localizou nenhuma tese ou dissertação acadêmica produzida
no campo do Direito.
O fato de tais produções terem o ano de 2008 como
marco inicial, explica-se pelo próprio processo de implementação desta Lei, com seus reflexos práticos na regulamentação e organização do trabalho juvenil. A Tabela 3
evidencia um crescimento exponencial do raio de abrangência da Lei da Aprendizagem em todo Brasil, o que
implicitamente revela um maior número de empresas e
outros órgãos contratantes e, consequentemente, um maior
número de jovens inseridos em relações de trabalho e cursos de formação profissional.
Tabela 3 – Evolução dos empregos formais de aprendizes
Brasil e Grandes Regiões 2006-2010 (em números absolutos)

Tabela 4 – Evolução do número de estabelecimentos que
disponibilizaram vagas para os jovens cadastrados, por
tipo de empregador
Brasil e Grandes Regiões 2008-2010 (em números absolutos)
Brasil e Grandes Regiões

Pessoa física

Pessoa jurídica

Total
2008

Norte

0

16

16

Nordeste

0

23

23

Sudeste

2

193

195

Sul

0

72

72

Centro-Oeste

0

12

12

Brasil

2

317

319

Norte

1

272

273

Nordeste

1

174

175

Sudeste

9

1.467

1.476

Sul

0

355

355

2009

Centro-Oeste
Brasil

1

547

548

12

2.817

2.829
2010

Norte
Nordeste

1

496

497

2

1.240

1.242

101

4.123

4.224

Sul

2

214

216

Centro-Oeste

6

1.156

1.162

112

7.229

7.341

Sudeste

Brasil

Fonte: MTE – Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a
Juventude. Elaboração: DIEESE
Obs: O total Brasil inclui estabelecimentos sem informação para a UF

Tabela 5 – Evolução do número de estabelecimentos que
disponibilizaram vagas para os jovens cadastrados, por
natureza jurídica
Brasil e Grandes Regiões 2008-2010 (em números absolutos)
Com fins
lucrativos

Sem fins
lucrativos

Brasil e Grandes
Regiões

2006

2007

2008

2009

2010

Norte

4.172

5.627

7.029

8.025

10.341

Nordeste

8.298

11.854

14.371

22.209

28.907

Norte

6

10

16

Sudeste

51.965

66.810

76.266

83.968

100.474

Nordeste

9

14

23

Sul

10.054

13.755

20.647

23.184

32.283

Sudeste

151

44

195

Centro-Oeste

11.036

13.598

15.660

17.777

20.954

Sul

36

36

72

Brasil

85.525

111.644

133.973

155.163

192.959

Brasil e Grandes Regiões

2008

Centro-Oeste
Brasil

Fonte: MTE – Rais. Elaboração: DIEESE

O número de instituições contratantes de jovens trabalhadores também apresenta um crescimento vertiginoso
a partir de 2008. As Tabelas 4, 5 e 6, abaixo, apontam este
crescimento e apresentam a distribuição destes contratantes, por tipo de empregador, natureza jurídica e porte:

Total

5

7

12

208

111

319
2009

Norte

3

270

273

Nordeste

2

173

175

Sudeste

40

1.436

1.476
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Com fins
lucrativos

Sem fins
lucrativos

Total

Sul

1

354

355

Centro-Oeste

3

545

548

Brasil

49

2.780

2.829

Norte

1

496

497

Nordeste

8

1.234

1.242

Sudeste

14

4.210

4.224

Sul

3

213

216

Centro-Oeste

6

1.156

1.162

32

7.309

7.341

Brasil e Grandes Regiões

2010

Brasil

Fonte: MTE – Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a
Juventude. Elaboração: DIEESE
Obs: O total Brasil inclui estabelecimentos sem informação para a UF

Tabela 6 – Número de estabelecimentos que
disponibilizaram vagas para os jovens cadastrados, por
porte
Brasil e
Grandes
Regiões

Grande
empresa

Média
empresa

Pequena
empresa

Microempresa

Total

Norte

0

496

0

1

497

Nordeste

1

1.237

1

3

1.242

Sudeste

2

4.210

7

5

4.224

Sul

0

215

0

1

216

CentroOeste

0

1.158

2

2

1.162

Brasil

3

7.316

10

12

7.341

Fonte: MTE – Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a
Juventude. Elaboração: DIEESE
Obs: O total Brasil inclui estabelecimentos sem informação para UF

Dados do MTE, de 2013, confirmam essa evolução e,
ainda, apresentam informações mais amplas sobre a
quantidade de aprendizes recrutados por programas de
aprendizagem, a quantidade de aprendizes contratados
após a aprendizagem, a quantidade de estabelecimentos
e o percentual de contratação.
Tabela 7 – Potencial de Contratações
Local

QT
Estabelecimento

QT
Aprendiz

QT Aprendiz Percentual de
Contratado Contratação

Brasil

1.026.731

1.237.760

342.590

27,68

São Paulo

276.627

379.367

102.037

26,90

Piracicaba

2.781

3.756

1.708

45,47

Fonte: DBIDEB SET 2013 – Ministério do Trabalho

Em comum, o conjunto desses dados revela o peso que o
sistema de aprendizagem vem exercendo no contexto do trabalho juvenil na atualidade, pelo crescimento anual dos índices
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referentes à aprendizagem. Os números também confirmam
a predominância de empregadores de tipo pessoa jurídica no
emprego dos jovens, bem como revelam um decréscimo da
participação de instituições com fins lucrativos, seguido por
um respectivo aumento anual de instituições sem fins lucrativos nas parcerias referentes à aprendizagem; além disso, fica
evidente a alta concentração de aprendizes concentrados em
estabelecimentos de médio porte.

2.1. Analisando as produções segundo os tipos de
abordagem
GRUPO 1 – Aspectos subjetivos relacionados ao
trabalho juvenil e à lei da aprendizagem
Como já mencionado, classificamos este grupo com o nome
genérico de “Aspectos subjetivos relacionados ao trabalho
juvenil e à Lei da Aprendizagem”, a partir da centralidade
das abordagens referentes às trajetórias, sentidos, representações, perspectivas de vida, identidades profissionais,
dentre outras questões subjacentes à relação dos jovens
com o trabalho. Neste campo, temos um conjunto de doze
(12) trabalhos, sendo onze (11) dissertações de mestrado e
uma (01) tese de doutorado. No conjunto destas produções,
destaca-se o peso do campo da Psicologia, abarcando nove
(09) trabalhos, sendo oito (08) dissertações e uma (01) tese,
seguidas por uma (01) dissertação no campo das Educação,
uma (01) dissertação e uma (01) tese nas Ciências Sociais e
uma (01) dissertação no campo da Administração.
Neste grupo de teses e dissertações, identificamos algumas tendências comuns nos estudos. Inicialmente, cabe ressaltar o peso da Psicologia nestas abordagens que, em grande
medida, convergem quanto à necessidade de se apreender
os sentidos, significados, representações e aspirações que
os jovens constroem sobre o trabalho, dados os contextos
de crise e precarização das relações de trabalho em escala
global, que causam impactos diretos na relação dos jovens
com o trabalho e a empregabilidade. As pesquisas apontam
para uma reafirmação da centralidade do trabalho na construção das identidades profissionais dos aprendizes e nas
suas diferentes formas de projeção e perspectivas de vida.
Além disso, a maioria destas abordagens concentraram-se
em analisar os sentidos e representações do trabalho a partir
de determinados programas de aprendizagem.
Os trabalhos de Moura (2009), Borges (2010) e Silva
(2011) apresentam contribuições significativas à pesquisa que desenvolvemos, principalmente, no que toca à
caracterização do perfil dos jovens em suas ligações com
o trabalho, bem como pela apreensão crítica e dialética do
processo de representações que os jovens expressam sobre
o trabalho no âmbito do capitalismo. Assim, tais pesquisas contribuem para o avanço da dicotomia representada
entre os polos positivos e negativos do trabalho segundo os
jovens, facilitando uma compreensão real de tais processos
quanto às suas dimensões concretas sobre o trabalho. Ao
mesmo tempo, estes estudos também acrescem à discussão,
uma análise desfetichizada sobre a Lei e os Programas de
Aprendizagem, avaliando seus sentidos reais e suas formas
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de realização enquanto política pública de inserção, formação e qualificação dos jovens para o trabalho.

GRUPO 2 – A lei da aprendizagem como política
pública de inserção do jovem no trabalho e a
análise de programas de aprendizagem
Este campo de estudos sobre a Lei da Aprendizagem contempla um conjunto de dezoito (18) produções acadêmicas,
divididas entre dezessete (17) dissertações de mestrado e
uma (01) tese de doutorado. Em comum, este conjunto
de teses e dissertações analisam a Lei da Aprendizagem
como política pública de regulação e inserção do jovem
no mundo do trabalho e suas formas de realização através
do estudo de programas de aprendizagem específicos. Do
ponto de vista da distribuição entre as áreas de produção
dessas pesquisas, temos seis (06) dissertações de mestrado no campo da Educação, quatro (04) dissertações no
campo da Administração, uma (01) dissertação na área da
Tecnologia, uma (01) tese de doutorado em Ciências Sociais,
uma (01) dissertação em Economia, uma (01) dissertação
em Teologia, uma (01) dissertação em Gestão de Políticas
Públicas, uma (01) dissertação em Política Social, uma (01)
dissertação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente
e uma (01) dissertação em Inclusão Social e Acessibilidade.
O grupo que reúne os estudos que focalizam as análises da Lei da Aprendizagem enquanto política pública de
inserção do jovem no mundo do trabalho e de programas
específicos de aprendizagem, abarca a maior quantidade
de pesquisas desenvolvidas sobre o tema da aprendizagem
profissional, na relação com a referida lei.
Os trabalhos de Silva (2008), Silva (2008a) Maciel (2010)
e Gurgel (2011) apreendem a Lei da Aprendizagem de um
ponto de vista administrativo-empresarial, no sentido de
refletir sobre seus efeitos na cultura organizacional das
empresas, na constituição de ambientes favoráveis à sociabilidade profissional, à produtividade, etc.
As pesquisas de Araújo (2008), Gallo (2008), Lima (2009),
Aguiar (2010), Sgarbi (2010), Medeiros (2011), Matsuzaki
(2011), Santos (2012), Bispo (2012), Narciso (2012) e Almeida
(2013) apresentam características comuns quanto à perspectiva de apreender os sentidos da Lei em suas formas de
realização, a partir da análise de programas específicos de
aprendizagem profissional, como por exemplo, as organizações que compõem o sistema S.
Destaca-se do conjunto dessas produções, a dissertação
de Buiar (2009) pela perspectiva crítica adotada no tratamento da questão das motivações juvenis para o trabalho
e o processo de legalização da adultização precoce. Tem-se
aqui a possibilidade de se avançar no debate sobre os sentidos da Lei da Aprendizagem na trincheira entre a necessidade de trabalho dos jovens e sua exploração pelo capital.

GRUPO 3 – juventude, educação e trabalho na
sociabilidade capitalista
Os estudos do grupo 3 caracterizam-se pela criticidade

apresentada nas abordagens sobre o Programa Jovem
Aprendiz e a Lei da Aprendizagem no Brasil. Via de regra,
estes trabalhos concentram-se no esforço de apreender as questões referentes ao trabalho juvenil e à Lei da
Aprendizagem a partir de mediações histórico-dialéticas mais amplas, que incidem sobre a complexidade e os
fetichismos que tangem o problema. Constituiu-se um
conjunto de cinco (05) dissertações de mestrado sobre o
tema, sendo todas elas realizadas no campo dos estudos
em Educação.
Em todas as produções, parte-se do referencial crítico
do materialismo histórico-dialético para abordar a Lei da
Aprendizagem e seus programas específicos, na totalidade
social mais ampla da sociabilidade capitalista. Tal perspectiva é importante por apreender a realidade estudada
para além de suas intenções aparentes e imediatas, apresentando-a em perspectiva relacional com o movimento
mais amplo da reestruturação produtiva, da precarização
do trabalho, da reprodução das desigualdades sociais e das
formas sociais de conhecimento relativas a tal processo.
Ademais, as investigações constituem estudos de caso,
para os quais se lança mão de procedimentos tais como
entrevistas, questionários, observação participante, dentre
outros instrumentos que dialogam com nossos procedimentos metodológicos.
Em síntese, os trabalhos de Santos (2011), Bastos (2011),
Martins (2011), Almeida (2012), Pfaffensendler (2014)
apoiam-se em perspectivas teóricas que confrontam a
própria teoria com uma realidade específica do mundo
do trabalho, ainda muito pouco explorada: as relações de
aprendizagem e aquilo que estabelece a Lei 10.097/00.
Este movimento exige a revisão crítica da teoria e a atualização de conceitos. Nesse sentido, todos estes cinco trabalhos avançam na caracterização do “espírito” da Lei da
Aprendizagem em relação à precariedade, tanto do trabalho
quanto da formação/aprendizagem, bem como no entendimento concreto sobre o que o trabalho representa na vida
dos jovens mais pobres.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados e informações aqui apresentados apontam que,
embora o eixo de estudos centrado na relação educação e
trabalho seja um campo clássico de pesquisa, o tema da
Lei da Aprendizagem é ainda pouco explorado no campo
da produção acadêmica no Brasil, ainda que sua influência no contexto da prática das relações no mundo do trabalho seja cada vez maior. Os estudos localizados neste
levantamento foram organizados segundo três grandes
enfoques apontados no texto. Nessas diferentes abordagens, não se encontra nenhum trabalho cuja problematização central resida nas questões que dizem respeito ao
papel/função da instituição escolar e dos conhecimentos
científicos sistematizados no contexto da formação dos
jovens aprendizes e na dinâmica da lei como um todo. É
sabido que o eixo da formação para o mundo do trabalho
é tarefa a ser desenvolvida pelas escolas regulares junto
aos estudantes do ensino médio (LDB, 1996); segundo as
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Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM, 2013, p. 162):

o Jovem Aprendiz Aprende sob os Auspícios do Estado Para se
Tornar um Trabalhador. Dissertação (Mestrado). UFMS, 2012.

A unidade entre pensamento e ação está na base da capacidade humana de produzir sua existência. É na atividade
orientada pela mediação entre pensamento e ação que se
produzem as mais diversas práticas que compõem a produção de nossa vida material e imaterial: o trabalho, a ciência,
a tecnologia e a cultura.

ALMEIDA, S. S. de. Educação Não-Formal e o Programa Jovem
Aprendiz: Uma Análise dos seus Resultados Pelo Olhar dos Jovens
e Educadores. Dissertação (Mestrado). UERJ, 2013.

Por essa razão trabalho, ciência, tecnologia e cultura são
instituídos como base da proposta e do desenvolvimento
curricular no Ensino Médio de modo a inserir o contexto
escolar no diálogo permanente com a necessidade de compreensão de que estes campos não se produzem independentemente da sociedade, e possuem a marca da sua condição
histórico-cultural.

É neste sentido que a pesquisa de mestrado em desenvolvimento por este pesquisador pode vir a contribuir
com alguns elementos para somar às discussões sobre a
juventude na interface entre educação e trabalho na contemporaneidade, bem como sobre aspectos mais específicos referentes à Lei da Aprendizagem. Este é, portanto,
o objetivo assumido: lançar um olhar investigativo sobre
essa política pública de inserção do jovem ao trabalho, com
o foco direcionado à escola, aos currículos, aos conhecimentos e às práticas pedagógicas que nela se desenvolvem.
O impacto da Lei da Aprendizagem na realidade brasileira e a especificidade de sua dinâmica colocam novas
questões e novos problemas ao debate educacional e à
sociologia do trabalho contemporânea e, o fato de não
terem sido ainda consideradas em toda a sua complexidade justificam o esforço analítico por sua investigação
sistemática. Assim, apoiado no material já produzido
sobre o tema, busca-se entender o papel que a escola
regular desempenha na formação escolar dos jovens que
trabalham na condição de aprendizes, problematizando a
relação desses jovens com o conhecimento escolar. Para
tanto, analisaremos os currículos e as práticas pedagógicas
desenvolvidas no ensino médio, em uma escola estadual do
município de Piracicaba –SP, sob o eixo central do trabalho.
Considerando o crescimento da abrangência e do impacto
da Lei da Aprendizagem na organização e regulamentação
do trabalho juvenil no Brasil, nos últimos anos, acredita-se
que a pesquisa de mestrado em curso pode apontar para
novas questões sobre a problemática da aprendizagem e
ainda, desenvolver, a partir da materialidade da análise da
formação dos jovens trabalhadores, reflexões mais amplas
sobre os sentidos e as funções sociais da escola pública na
atualidade.
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RESUMO – Apresentamos resultados da primeira etapa de uma investigação cujo objetivo foi analisar o percurso
motivacional de estudantes concluintes da educação profissional. Buscamos identificar as possíveis tensões
constitutivas de um Curso Técnico de Mecânica, compreendido como um sistema de atividade. Os dados foram
obtidos a partir da observação de aulas e realização de entrevistas com estudantes concluintes do curso, buscando
recuperar suas vivências, dentro de uma visão retrospectiva. A organização e análise dos dados foi mediada pelo
diagrama do sistema de atividade proposto por Engeström. A análise aponta para várias tensões entre os elementos constituintes do curso técnico investigado. Destacamos três que consideramos centrais: a não integração
entre a formação geral e a formação profissional, a participação da família e a identificação dos estudantes com
o curso, objeto do sistema de atividade investigado. Na conclusão exploramos os significados dessas tensões do
ponto de vista do prosseguimento da investigação e do delineamento dos percursos motivacionais dos estudantes.
PALAVRAS-CHAVE: motivação; educação profissional; teoria da atividade.
ABSTRACT – We present results of the first stage of an investigation whose objective was to analyze the motivational course
of graduating students of professional education. We seek to identify the possible tensions that constitute a Mechanics technical
course, understood as an activity system. Data were obtained from classroom observation and interviews with graduating
students, seeking to recover their experiences, in hindsight. The data’s organization and analysis was mediated diagram activity
system proposed by Engeström. The analysis points to several tensions between the elements of the investigated technical course.
We highlight three that we consider central: the lack of integration between general education and professional training, family
participation and identification of students with the course, the investigation activity system object. In conclusion we explored
the meanings of these tensions in point of view of the further research and the design of students motivational trajectories.
KEYWORDS: motivation; professional education; activity theory.

1. INTRODUÇÃO
Apresentamos neste artigo os resultados da primeira etapa
de uma investigação cujo objetivo foi delinear o percurso
motivacional de estudantes concluintes do curso técnico em
Mecânica de uma Instituição Federal de Educação Profissional
e Tecnológica, dentro de uma visão retrospectiva, identificando experiências motivadoras e desmotivadoras vivenciadas
pelos estudantes, bem como seus fatores explicativos.
Ao buscar traçar o percurso motivacional dos estudantes,
dentro da perspectiva histórico-cultural, conceituamos a
motivação como uma disposição que move um indivíduo a se
engajar em determinada atividade. Ela se constitui na tensão
irredutível entre o externo e o interno, entre o sociocultural e
o individual, podendo promover o engajamento em atividades cujo resultado poderá ser o desenvolvimento humano de
seus participantes, dependendo da forma como se constitui
o motivo da sua participação na atividade (LAIGNIER, 2016).
Neste artigo, apresentamos as tensões constitutivas
do curso investigado, compreendido como um sistema
de atividade (ENGESTRÖM, 1987). Essas tensões foram

geradoras de hipóteses e questões, que orientaram de forma
significativa o prosseguimento da investigação.
A instituição de ensino onde a pesquisa foi desenvolvida
compõe a Rede Federal de Educação Tecnológica. Oferece
cursos na Educação Profissional Técnica de Nível Médio
(EPTNM), e também, na, Graduação e na Pós Graduação lato
e stricto sensu, na área tecnológica e no âmbito da pesquisa
aplicada. Na unidade pesquisada são ofertados diversos
cursos, dentre eles, o Curso Técnico em Mecânica, que foi
o objeto de análise deste trabalho. Os alunos participantes
do estudo estavam matriculados na modalidade integrada
do referido curso. Tinham aulas da formação geral, todas as
manhãs, e da educação profissional, durante quatro tardes
por semana. Ficavam muitas horas na escola e não só participavam das aulas, mas faziam suas refeições, descansavam
e realizavam atividades extras oferecidas pela instituição ou
criadas pelos próprios alunos nos momentos livres.

2. TEORIA E MÉTODO
A teoria da atividade, utilizada na análise dos dados desta
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pesquisa, surgiu no campo da psicologia, com os trabalhos
de Vygotsky, Leontiev e Luria. Posteriormente recebeu
contribuições importantes de Engeström, dentre elas, o
diagrama do sistema de atividade. Nessa teoria, a atividade
é compreendida “como unidade molar, com uma estrutura complexa e dinâmica, constituída por um sistema de
relações sociais” (MOREIRA, PEDROSA E PONTELO, 2011,
p. 27). Essa conceituação, destacada por Moreira e colaboradores se referência nas proposições de Leontiev (1981),
Engeström (1987; 2002; 2013) e Cole e Engeström (1993).
Considerando que o sujeito realiza atividades em um processo contínuo de interação com o meio social, a atividade
humana está inserida no sistema de relações da sociedade
(LEONTIEV, 1981). Ao destacar a natureza coletiva e social das
atividades humanas, Engeström (1987) concebe a atividade
como um sistema, constituído por sujeito, objeto, comunidade, recursos mediacionais, regras e divisão do trabalho.
Esses elementos configuram o Sistema de Atividade,
representado por meio de um diagrama. Esse diagrama,
como unidade de descrição e análise de uma atividade, é
compreendido na reciprocidade da relação entre seus elementos e por meio as tensões que emergem dessas relações.
As tensões expressam essa reciprocidade, tanto no sentido
de fazer avançar o sistema, quanto de dificultar que os seus
objetivos sejam alcançados. Compreender o sistema de atividade por meio das tensões que o constituem é apreender
sua dinâmica no tempo e no espaço.
Esse estudo teve seu início nas aulas de Educação Física
de uma turma de 3º ano do curso de Mecânica. A escolha
da disciplina justificou-se pela formação e experiência
de uma das autoras e, consequentemente, pela possibilidade de observação e interação que a dinâmica das aulas
de Educação Física proporcionaria. Essa expectativa foi
confirmada: no contexto das aulas observadas, os alunos
conversaram e relataram situações que não são específicas
da disciplina, mas sim do Curso e da Instituição.
As técnicas utilizadas para levantamento de dados
foram a observação de aulas com o registro em um diário
de campo, a realização de uma entrevista semiestruturada e de um grupo focal com alunos da turma observada.
A observação das aulas aconteceu no período de 23/09
a 11/11/2014, totalizando dez aulas, distribuídas em seis
semanas. A entrevista aconteceu no início do período de
observação e contou com a participação de um aluno do 3º
ano, convidado aleatoriamente, que teve disponibilidade e
interesse em participar. Os procedimentos para a realização
da entrevista seguiram as orientações de Bourdieu (1997)
e Benjamim (2013) e, nela, procuramos fazer um primeiro
exercício de traçar o percurso motivacional do estudante
entrevistado, com base nos relatos desse estudante sobre
suas vivências no curso de Mecânica, desde sua entrada
na instituição. O roteiro do grupo focal foi elaborado com
base nos registros realizados durante as observações das
aulas e nos dados coletados na entrevista.
O grupo focal aconteceu após o encerramento das observações e teve como participantes alunos que demonstraram
perfis e possibilidades de percursos motivacionais diferentes, e que tiveram disponibilidade de tempo e interesse em
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participar. Os procedimentos relativos ao grupo focal foram
orientados por Barbour (2009) e Gatti (2005). O grupo focal
aconteceu no último dia de aula do ano. Foram convidados 8 alunos, e apenas 3 deles estiveram presentes. Para a
análise dos dados, utilizamos o Diagrama do Sistema de
Atividade de Engeström (1987).

3. O SISTEMA DE ATIVIDADE
INVESTIGADO
No sistema de atividade investigado (Figura 1), o sujeito é constituído pelos alunos de 3º ano do curso de Mecânica e o objeto,
o Curso de Mecânica, cujas ações são orientadas para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos da área técnica e
gerencial de processos industriais e formação de profissionais
aptos a propor possibilidades viáveis para solucionar problemas
e otimizar processos nos diversos segmentos da indústria.
A comunidade foi constituída pela comunidade escolar
(funcionários administrativos, alunos dos outros cursos, diretorias, entre outros), coordenadores do Curso de Mecânica
e das áreas da Formação Geral e professores do técnico e da
formação geral. Consideramos como recursos mediacionais
os materiais e recursos didáticos diversos (livros, materiais
experimentais e esportivos, máquinas e dispositivos, lousa
digital, quadro e pincel, computadores, internet, entre outros)
utilizados em diferentes ambientes e atividades da escola: salas
de aula, laboratórios, biblioteca, espaço de artes, visita técnica.
Figura 1 – Apresentação dos elementos constituintes do
sistema de atividade a partir do diagrama de Engeström (1987)
RECURSOS MEDIACIONAIS
Materiais e recursos didáticos
diversos (livros, materiais
experimentais e esportivos,
máquinas e dispositivos, lousa
digital, quadro e pincel,
computadores, internet,
entre outros).
FAMÍLIA
SUJEITO
Alunos do 3º ano
do Curso Técnico
em Mecânica.

OBJETO
Curso Técnico
em Mecânica.

DIVISÃO DO
REGRAS
TRABALHO
Legislação; projeto
COMUNIDADE
Alunos: realização
político pedagógico; Comunidade escolar das tarefas referente à
normas escolares.
com destaque para formação na EPTNM.
a atuação dos seguintes
sujeitos: Coordenador do
Coordenações
Curso Técnico em Mecânica, por áreas de
Coordenadores de Áreas conhecimentos:
da Educação Básica;
responsáveis pela
professores da Educação
formação geral
Básica e da Formação
(Ensino Médio).
Profissional.
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As regras perpassam pelo projeto político pedagógico do
curso, pelas normas escolares e pela legislação que rege a
matéria, como por exemplo, a Lei 9.394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Decreto
5.154 de 2004, que regulamenta a Educação Profissional
no país. Por fim, a divisão do trabalho foi compreendida
pelas atribuições específicas dos integrantes do sistema de
atividade: aos alunos a realização das tarefas e atividades
referentes à formação na EPT; às Coordenações por áreas
de conhecimentos a responsabilidade pela formação geral;
à Coordenação do Curso Técnico em Mecânica a responsabilidade pela formação profissional. Destaca-se também a
presença de outro sistema de atividade, a Família, influenciando os sujeitos e a dinâmica do sistema de atividade
configurado pelo Curso Técnico em Mecânica.
Conforme já destacado, cada elemento dentro do sistema de atividade pode ser apreendido na sua relação com
os demais elementos do sistema, configurando suas tensões
constitutivas, que explicam seu comportamento no tempo e
no espaço. Essas tensões podem fazer o sistema avançar no
sentido do desenvolvimento humano de seus participantes,
constituindo tensões positivas, como também podem ser
negativas e, portanto, retratar obstáculos, deformações no
processo de formação e desenvolvimento dos participantes.

3.1. Possíveis tensões constitutivas do Curso
Técnico de Mecânica
Foram delimitadas várias tensões entre os elementos constituintes do sistema de atividade investigado, representado
pela Figura 2. Para apresentação dos dados coletados, que
se constituíram em evidências das tensões identificadas,
utilizamos a seguinte codificação: DC para identificar os
dados retirados do diário de campo; EE como nome fictício
para o estudante entrevistado individualmente e GF para
o grupo focal.
Figura 2 – Representação das tensões identificadas no
diagrama do sistema de atividade
2

RECURSOS MEDIACIONAIS

FAMÍLIA

SUJEITO

3

4, 5, 6
REGRAS

COMUNIDADE

Ah, primeiramente foi porque o nível de ensino daqui é
melhor que o nível de ensino das escolas públicas, né? O
nível geral. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi
os cursos profissionalizantes. Você sai daqui já podendo
trabalhar. Então, esses dois foram os principais fatores (EE).

Referências à sobrecarga de tarefas decorrentes da falta
de integração entre a formação geral e a profissional são
recorrentes nas falas dos alunos e podem apontar a tensão
como um fator desmotivador durante o curso.
Os alunos reclamam da quantidade de tarefas e da falta de
organização, de planejamento em relação aos prazos: como
parece não haver uma comunicação entre os professores e os
setores, em vários momentos, datas de provas importantes e
de conteúdos mais densos acabam coincidindo, assim como
datas para entrega de trabalhos grandes e que gastam muito
tempo para serem elaborados (DC).

Devido ao excesso de atividades e ao pouco tempo destinado para realizá-las, os alunos acabam por privilegiar
a realização de determinadas tarefas em detrimento de
outras. Este fato é considerado pelos alunos como o mais
desmotivador.
Essa situação de privilegiar uma atividade em relação à outra,
não significa deixar de fazer algumas delas, mas sim, fazer
com menos zelo, menos atenção, copiar de algum colega que
tenha feito etc. (EE).
É porque vai chegando no terceiro ano, você fica querendo
cada vez mais chegar no momento de formar. No primeiro
ano, você só vê que tem mais três anos pela frente, ainda
tá começando a ver como que é. Depois que começa a ficar
pesado mesmo, começa a apertar a matéria que você começa a
ficar estressado mesmo e começa a perder a motivação... (GF).

OBJETO
1

técnico em Mecânica, que é a não integração entre a formação geral e a formação profissional. Dessa tensão, emergem
outras que trazem elementos do sistema de atividade: a
sobrecarga de tarefas (4), privilegiar a execução de determinadas tarefas em detrimento de outras (5) e a antecipação
da conclusão de disciplinas da formação geral, devido à
greve de 2012 (6).
O motivo inicial que levou o EE a escolher o Curso Técnico
em Mecânica foi pautado por dois fatores: o primeiro por
considerar a escola, na qual este curso é ofertado, com um
alto nível de ensino e segundo, por considerar o curso técnico
importante para ingressar no mercado de trabalho e ter uma
renda. Esses motivos foram reforçados no GF.

DIVISÃO DO
TRABALHO

A análise conduziu à identificação de três tensões principais: a não integração entre a formação geral e a formação
profissional (1), a participação da família (2) e a identificação dos estudantes com o Curso de Mecânica, objeto do
sistema de atividade (3).
O motivo que marca a entrada do aluno na escola está
fortemente ligado à principal tensão constitutiva do curso

Os alunos consideraram a greve no ano de 2012 como
prejudicial ao bom andamento do curso (interrupção das
aulas, término do contrato de alguns professores temporários, calendário diferenciado com aulas durante o
período de férias etc.). Em decorrência da greve de 2012,
o calendário ficou irregular, o que levou a coordenação do
curso de Mecânica a antecipar a conclusão das disciplinas
pertencentes à formação profissional. Em vez de serem 4
bimestres de aula, foram apenas 3 bimestres para as disciplinas do Curso Técnico de Mecânica.
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A greve pegou no meio do 2º bimestre, foi no dia 17 de março,
segunda-feira, de 2012, e a gente só foi voltar no dia 22 de
setembro. Aí a gente já tinha perdido muitos meses de aula
e tínhamos que seguir o conteúdo. Obviamente durante a
greve as pessoas não ficariam estudando, aí a gente perdeu
muito o ritmo. A turma voltou desmotivada, cabisbaixa e
um pouco revoltada com a greve (GF).

Outro aspecto interessante foi que os alunos, mesmo
considerando que havia uma sobrecarga de tarefas a serem
realizadas, não desejavam um curso mais ‘leve’ ou menos
‘rigoroso’. A demanda era por uma melhor distribuição das
disciplinas do técnico durante os três anos do curso, de forma
a terem mais tempo para realizar todas as tarefas e saírem
com uma boa formação. A conclusão do Ensino Técnico
Profissional foi vista, por um lado, como uma conquista
para os alunos, assim como a sua entrada na instituição.
A família parece ter grande influência no momento inicial da escolha da instituição e do curso. Posteriormente, a
não participação da família no cotidiano escolar dos estudantes, parece influenciar na autonomia (7) adquirida
durante os anos na escola.
Meus pais já conheciam (a instituição). Aí eles que deram o
empurrão necessário pra passar. (...) Se eles não tivessem me
dado a força que me deram, talvez eu não teria me esforçado
tanto para passar (EE).
Desde a 6ª série eu quis entrar na instituição, no curso de
Mecânica, porque o meu pai vivia falando o que ele fazia aqui
e eu achei muito legal e quis fazer também (GF).
Desde pequeno eu sempre tive identificação com coisas relacionadas a mecânica e minha família sempre me incentivou a fazer alguma coisa nessa área. Quando eu tinha por
volta dos meus 12 anos, o meu irmão passou no vestibular
da instituição e eu acabei cultivando um desejo de estudar
aqui também (EE).

Percebe-se que os alunos, num primeiro momento, são
levados a escolher a instituição pela influência da família.
Mas a partir do momento que se inserem na instituição e
passam a interagir com essa ‘comunidade’, atribuem um
sentido pessoal a esta escolha e a sua participação no sistema
de atividade constituído pelo Curso Técnico de Mecânica.
Porque assim, até o momento que eu passei aqui, foi mais
pra deixar meus pais orgulhosos mesmo. Aqui dentro que
eu comecei a pensar mais em mim mesmo. Aqui que depois
eu comecei a estudar pra matéria mesmo, pensar na minha
carreira (EE).

Diferentemente do ensino fundamental, em que há uma
maior participação da família e um total controle por parte
dos professores e da diretoria em relação à vida escolar do
aluno, os participantes do estudo consideram que a organização do curso de Mecânica, ao dar total autonomia para o
aluno, favorece o amadurecimento e o crescimento pessoal.
Apesar desse sufoco que a gente passou com as matérias...
Porque antes na escola particular, as minhas médias eram
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sempre acima de 85. Aí eu chego aqui na instituição e a primeira coisa que acontece sou eu perder média em física,
sendo que a minha média em física era de 90 pra cima. Isso
me abalou demais, foi muito assustador isso, perder média
em física e em matemática. Essa cobrança também de todo
mundo mandando um tanto de trabalho e essa liberdade de
poder não fazer e você ter que ter maturidade e responsabilidade porque senão você toma bomba... Foi muito bom,
foi ótimo tudo isso (GF).

Do objeto do sistema de atividade, o curso de Mecânica,
emerge uma importante tensão. A grande identificação
dos estudantes com o curso confere uma unidade à turma,
apesar da heterogeneidade percebida. O relacionamento
da turma foi percebido como aspecto positivo durante o
percurso do curso (8). Alguns alunos chegam a falar que ao
sair da instituição sentirão falta da turma e não da escola.
A turma é diferenciada. (...) Desde o primeiro ano, embora a
gente não se conhecesse, em pouco tempo a gente se tornou
uma turma muito unida, aí é uma sensação diferente (GF).
- Vocês vão sentir falta da instituição?
- Não da instituição, mas da convivência. É porque a gente
acostumou, são três anos com a mesma turma. Na hora que
você sair, aí você fica assim pensando...dá uma saudade. De
como era todo dia, não de tá aqui e passar sufoco de vez em
quando. Mas a gente vai sentir mais falta da convivência
com a turma (GF).

Também foi enfatizado o bom relacionamento dos professores do curso técnico com os alunos (9). Ressalta-se
que não foram apresentadas impressões a respeito do relacionamento entre os alunos e os professores da formação
geral, o que reforça o perfil de grande identificação com a
formação profissional.
Os professores nos trataram com muito carinho. (...) A maioria do técnico se preocupou bastante com a gente (GF).

Se por um lado percebe-se a identificação e a satisfação com o curso, por outro lado, na etapa de conclusão, os
alunos transmitem a impressão de grande desgaste e de
saturação com relação ao contexto em que estão inseridos.
O que eu queria ressaltar é que principalmente, quando eu fiz a
prova, que eu vi meu resultado e vi que tinha passado, eu fiquei
extremamente eufórico... Nossa, passei! Eu consegui! Me
esforcei e consegui. Agora eu vou ficar eufórico dessa forma,
quando eu sair daqui, porque eu já não aguento mais (EE).

Por fim, mesmo percebendo certa semelhança entre as
trajetórias e percepções dos alunos em relação ao curso,
devemos ponderar que estes foram os alunos que chegaram
ao final, foram aqueles que conseguiram, ou seja, foram os
‘vitoriosos’ no processo. No entanto, não podemos ignorar outras trajetórias possíveis, como daqueles alunos que
desistiram do curso ou daqueles que foram jubilados (desligados da instituição por acumularem duas reprovações
consecutivas). Esses alunos podem não ter conseguido
atribuir sentido ao curso e/ou à permanência na instituição.
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4. CONCLUSÕES
O Diagrama do Sistema de Atividade, proposto por
Engeström (1987), foi utilizado como instrumento de descrição e análise de um Curso Técnico de Mecânica, apreendido por meio de suas possíveis tensões constitutivas.
Essas tensões se constituíram em hipóteses orientadoras
do prosseguimento da investigação e do delineamento
de percursos motivacionais de estudantes concluintes do
curso investigado.
Uma das hipóteses delimitadas a partir das tensões identificadas é a possível redução da motivação dos alunos do
1º para o 3º ano. Nesse percurso, a opção pela instituição e
pelo curso ocorre devido às suas grandes tradições, pelos
alunos considerarem o curso técnico importante para
ingressarem no mercado de trabalho e ter uma renda, bem
como pela forte influência familiar. No decorrer do curso,
pela característica da organização institucional, os alunos
desenvolvem uma autonomia que parece prescindir da
presença familiar, valorizando essa ausência. A interação
dos estudantes dentro da comunidade escolar favorece a
atribuição de um sentido pessoal à escolha e à sua participação no sistema de atividade.
No primeiro ano os alunos demonstram ter grande
motivação em relação ao curso, à escola e aos colegas.
Possivelmente por sentirem-se valorizados com a aprovação na seleção para ingresso na instituição, e também por
ainda não terem consciência da realidade das rotinas, das
cobranças e da carga horária, característica da instituição.
A partir do segundo ano, tendo vivenciado a realidade do
curso, a motivação parece diminuir: a carga horária elevada e o grande número de atividades avaliativas aparecem
com certo peso negativo nas falas dos alunos. No terceiro
ano, o desgaste apresenta-se ainda maior e uma relação
de ambiguidade aparece com grande força nas falas dos
participantes: apesar de relatarem que gostam muito da
instituição e dos colegas, também afirmam o grande desejo
de concluírem o curso o quanto antes.
No caso específico do grupo de alunos participantes
deste estudo, a antecipação da conclusão das disciplinas
pertencentes à formação profissional, devido a greve do
ano de 2012, parece ter sido um agravante para o desgaste
gerado a partir do excesso de atividades e da falta de tempo
para realizá-las. Para conseguirem cumprir todas as atividades, os alunos acabam por privilegiar a realização de
determinadas tarefas em detrimento de outras. Este fato
foi considerado pelos alunos como o mais desmotivador.
Contraditoriamente, afirmam também o grande aprendizado, decorrente da superação de tantos obstáculos.
Há que se investigar, com mais profundidade, a existência e os efeitos deformadores da não integração entre
formação geral e formação profissional. Essas dimensões
formativas não integradas, justapostas, trazem consequências e questionamentos sobre como a instituição busca a
superação ou favorece a dualidade. Consideramos esse
aspecto como fonte geradora de tensões.
A participação da família no percurso motivacional dos
estudantes configura outra importante tensão: inicialmente

na escolha do curso e da instituição, e depois, a não participação na vida escolar, influenciando na autonomia dos
estudantes. Essa não participação pode decorrer da não
criação, pelos profissionais da escola, de condições efetivas
que promovam a participação da família na vida escolar do
estudante. Assim, sem o suporte da família, com um regime
de maior liberdade e, em meio a uma grande demanda de
atividades, os alunos passam por experiências que favorecem o amadurecimento e a aquisição da autonomia.
Questionamos a que custo a autonomia e a maturidade são
conquistadas dentro da instituição, assim como quantos
estudantes podem ser excluídos nesse processo, justamente
pela falta de acompanhamento combinada uma imaturidade para se situar diante da liberdade de fazer escolhas.
A tensão que emerge do curso de Mecânica, como
objeto do sistema de atividade, traz aspectos relevantes.
Os estudantes destacam os cuidados dos professores da
formação profissional para com eles e a união da turma.
Ficou evidente uma identificação com o curso de Mecânica
e uma valorização das tarefas que devem ser realizadas no
contexto da formação profissional. Os estudantes relatam
também o grande tempo que passam juntos na instituição, em aulas, realizando as atividades ou utilizando os
espaços em momentos de lazer e descanso. Alegam que a
união pode decorrer dessa necessidade de estarem juntos
durante muitas horas do dia, buscando objetivos semelhantes dentro da escola. A unidade da turma parece ser
um elemento fundamental para lidar com a sobrecarga
e pressão decorrentes da não integração e um fator que
mantém os estudantes no processo e com possibilidades de
desenvolvimento. Essa unidade da turma, em vez de fator
de ‘sobrevivência’ e condição importante para a conclusão
do curso por muitos, tem um potencial muito maior, não
explorado, justamente devido à não integração entre formação geral e formação profissional.
Chama atenção o destaque aos professores da formação
profissional, como um coletivo que cuida dos estudantes.
Isso pode ser interpretado como um elemento que confere
identidade aos estudantes, como pertencente a determinado
curso. Segundo os entrevistados, se são mal avaliados em uma
atividade da formação profissional, as chances de recuperar
a nota são menores do que se isso ocorrer na formação geral,
já que o tempo de duração das disciplinas da formação geral
é anual, diferentemente de disciplinas da formação profissional, algumas delas com duração de um ou dois bimestres.
A esse destaque dado aos professores da formação profissional, pode ser contraposta outra situação não identificada no levantamento de dados, mas passível de existir
na instituição: estudantes que não se identificaram com o
curso, mas permaneceram no processo porque buscavam
a preparação para a continuidade de estudos em uma instituição pública considerada de qualidade.
Acreditamos que as hipóteses e questionamentos, apresentados nesta conclusão, como decorrentes das tensões
constitutivas do Curso Técnico de Mecânica, mostram
as possibilidades do diagrama de Engeström como instrumento de descrição e análise de um sistema de atividade. Tais hipóteses cumpriram um papel importante
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no prosseguimento da investigação e na delimitação dos
percursos motivacionais dos estudantes concluintes do
referido curso, no contexto de uma pesquisa de mestrado,
concluída, cujos resultados serão objeto de outro trabalho.
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RESUMO – O objetivo do estudo foi avaliar a percepção dos alunos de terceiro ano, sobre a formação em saúde
e trabalho em equipe interdisciplinar para o cuidado integral de mulheres gestantes e puérperas realizado no
Instituto Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), campus Baixada Santista. Foi
realizado o levantamento de todo o material produzido, pelos alunos, Módulo Clínica Integrada: Produção
do cuidado do Eixo Trabalho em Saúde, referente aos acompanhamentos dos casos do território da Unidade
Básica de Saúde Embaré de agosto de 2011 a junho de 2016. 26 usuários foram acompanhados pelos discentes
e docentes, desses onze eram mulheres gestantes ou puérperas, que faziam parte do Programa Mãe Santista,
da Secretaria Municipal de Saúde. Foram analisados os diários, projeto terapêutico e relatórios produzidos
pelos discentes de uma usuária acompanhada. Os alunos organizados em turmas mistas desenvolveram no
decorrer do módulo competências para o trabalho interdisciplinar e habilidades relacionadas às tecnologias
leves, como: responsabilização, ética, acolhimento, escuta e vínculo. Dessa forma, pode-se observar que o
projeto terapêutico desenvolvido no decorrer do semestre letivo contribuiu não só para o cuidado com as
gestantes, puérperas e seus filhos, diminuindo a mortalidade infantil, como também transformou a postura
profissional dos discentes, na atenção ao usuário, em todas as linhas de cuidado.
PALAVRAS-CHAVE: formação em saúde; educação interprofissional; saúde materna; saúde da criança;
integralidade no cuidado.
ABSTRACT – The purpose of this study was evaluate students’ perception about health formation and interprofessional
for team work and integrality of care among women during pregnancy or puerperium and their children carried out at
Institute of Health and Society, Federal University of São Paulo (UNIFESP), Baixada Santista campus. It was assessed
every written reports developed by students in the Working Process in Health Disciplines, specifically, Integrated Clinic:
Care production from the territory of Embaré Basic Health Unity (UBS-Embaré) between August 2011 and June 2016.
Twenty-six individuals were accompanied by students and professors, however, eleven women were during pregnancy or
puerperium periods following “Rede-Cegonha” Program from the Ministry of Health. Diaries, Therapeutic Projects and
Reports about once person that was accompanied by students was chosen for analyses. The Students, that was organized
in mixed groups, developed developed throughout the discipline competencies and abilities related to light technologies
in health as accountability, ethics, sheltering, listening and attachment. Then, we may observe that therapeutic project
developed throughout the school period contribute not only to health care of women during pregnancy or puerperium and
your children to decrease infant mortality, but also to transform professional work from students in the health care from
individuals in every line of care.
KEYWORDS: health formation; interprofessional education; maternal health; child health; integrality in the care.

1. INTRODUÇÃO
O Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP/BS), localizado no município de Santos,
São Paulo, iniciou suas atividades a partir de 2006, com
a implantação dos cursos de Educação Física, Nutrição,
Fisioterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional, com turmas
de período integral. A partir de 2009, implanta também o

curso de Serviço Social com uma turma no período vespertino e, outra no noturno.
O Projeto Político Pedagógico do Campus Baixada
Santista foi construído assumindo o desafio com a ruptura com modelos disciplinares rígidos, tendo como compromisso contribuir para a formação de profissionais da
saúde comprometidos com atuações consistentes, críticas
e potencialmente transformadoras da realidade social. As
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atividades de ensino priorizam o preparo do universitário
para o trabalho em saúde, para a integralidade da atenção
e a educação interprofissional (EIP), transcendendo os
fazeres individualizados de cada profissão e tencionando
para a importância da equipe (UNIFESP, 2006).
Sendo que a abrangência e amplitude de concepções
atribuídas à integralidade caracterizam a sua relevância
na operacionalização do SUS. Reconhecendo-se no princípio de integralidade sentidos relacionados à integração
da equipe multiprofissional e à oferta e articulação dos
serviços em níveis crescentes de complexidade tecnológica
(BRITO-SILVA et al, 2012), “a educação interprofisisonal é
considerada como uma importante estratégia para formar profissionais aptos para o trabalho em equipe, prática essencial para a integralidade no cuidado em saúde”
(BATISTA, 2013, p.59).
A educação interprofissional implica no desenvolvimento de proposta formativa também interdisciplinar,
neste contexto todos os cursos do Instituto Saúde e
Sociedade da UNIFESP/BS têm um desenho curricular
direcionado por eixos de formação. Em cada um dos eixos,
módulos aglutinando áreas temáticas afins constituem a
proposta curricular (BATISTA, 2013). Assim se inseriram
os quatro eixos formadores. O Eixo Aproximação a uma
Prática Específica em Saúde é direcionado aos estudantes
de cada área profissional. Os demais Eixos O Ser Humano
e sua dimensão Biológica (Bio), o Ser Humano em sua Inserção
Social (IS) e Trabalho em Saúde (TS), mesclam alunos dos
vários cursos e se orientam pelos conhecimentos que
seriam necessários para todos os profissionais de saúde
(UNIFESP, 2006).
O Eixo Trabalho em Saúde (TS) percorre os três primeiros anos da graduação dos cursos e visa possibilitar, desde
o início da formação, experiências de trabalho interprofissional na rede de serviços e na comunidade. O modulo do
Eixo TS ministrado para os alunos do terceiro ano, nos 5º
e 6º termos, denominado Clinica Ampliada: produção do cuidado, objetiva dar continuidade à formação de uma clínica
comum aos vários campos profissionais, avançando na produção e gestão do cuidado individual e coletivo em saúde.
A ‘clinica comum’ é ensinada através das práticas, que
são intervenções em comum com diferentes áreas profissionais, em que se trabalha com o que está ‘entre’ as profissões
e todos vão usar na vida profissional, as tecnologias leves:
escuta, vínculo abordagens, acolhimento, responsabilização, ética. No módulo os alunos compreendem e respondem
às complexas necessidades da pessoa atendida, da família
ou da situação vivenciada, oferecendo um cuidado integral
(HENZ; et.al., 2013).
Misturados em vários cursos os alunos são divididos em
cenários de prática, geralmente na proporção de 12 alunos
para cada dois docentes de áreas diferentes. E acompanham
casos, famílias ou situação indicados pela equipe da unidade de saúde. Os alunos vão para o campo uma vez por
semana e inicialmente preconiza-se que sejam acompanhados por alguém da equipe da unidade (CAPOZZOLO;
et al., 2013).
Neste módulo os alunos apreendem a trabalhar com
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Genograma, Ecomapa e Projeto Terapêutico Singular (PTS)
e assim conseguem refletir, sobre o contexto de vida e família, abordar sobre os problemas, explorar as diferentes possibilidades de compreender a realidade, expressar seus
pontos de vista, apropriam-se dos conteúdos e articulam
teoria e prática (CAPOZZOLO; et al., 2013).
Há o fortalecimento da construção da identidade profissional dos estudantes de uma área em saúde, à medida
que são expostos a situações comuns de aprendizagem
com outras áreas, que demanda diferentes olhares, que
ora se complementam, ora se confrontam, mas que venha
possibilitar um maior nível de compreensão da realidade
(BATISTA, 2013).
A Interdisciplinaridade exige uma posição ativa do estudante na construção do conhecimento, posição facilitadora/
mediadora do docente no processo ensino/aprendizagem,
integração com a comunidade, integração entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa, dinamicidade do plano
pedagógico com construção e reconstrução permanente,
avaliação formativa como feedback do processo e programa
de desenvolvimento docente.
Para concretizar a proposta de educação interprofissional significa assumir uma nova organização curricular que
venha privilegiar as discussões e as vivências conjuntas das
diferentes profissões envolvidas no cuidado em saúde. O
desenvolvimento de uma cultura de ensino-aprendizagem
ampliada, sendo esta caracterizada pelos saberes e pelas
trocas compartilhadas, determinando espaços formativos
mais comprometidos e significativos comprometidos com
a prática do trabalho em equipe.
Nos cenários de prática em geral as equipes de saúde
encaminham o que será atendido pelos alunos, acontecendo
assim uma variedade de casos e situações. Neste trabalho,
iremos abordar a experiência ocorrida na UBS-Embaré,
onde os alunos tiveram contato muito próximo com as
gestantes, puérperas, recém-nascidos e crianças acompanhados pela Rede Cegonha.

1.1. Revisão de literatura
O Ministério da Saúde recomenda iniciar o acompanhamento da gestante no primeiro trimestre de gravidez e a
realizar ao menos seis consultas de pré-natal durante o ciclo
gravídico-puerperal. No entanto, cerca de 20% das mães
brasileiras não fazem uma única consulta médica durante
a gestação e pelo menos um terço delas inicia o pré-natal,
quando não mais é possível prevenir diversas doenças e
podendo em algumas situações levar a óbito.
As mortes maternas são apenas uma parte dos desafios
relacionados à saúde materna, as complicações obstétricas
(infecções, pré-eclâmpsia, diabetes, hemorragia), principal
causa de hospitalização de mulheres em idade reprodutiva
e responsáveis por 26,7% de todas as admissões, além do
elevado índice de cesarianas (UCHÔA-FIGUEIREDO, 2002).
Mediante as altas taxas de mortalidade materna infantil,
o Ministério da Saúde implanta a Rede Cegonha, como
uma estratégia para sistematizar e institucionalizar um
modelo de atenção ao parto e nascimento que garanta uma
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assistência humanizada e qualificada tanto para mulheres,
como recém-nascidos (RN) e crianças. Tal modelo contempla direitos como: ampliação do acesso à saúde, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal; vinculação
da gestante à unidade de referência para assistência ao
parto; realização de parto e nascimento seguros; atenção
à saúde da criança de 0 a 24 meses com qualidade; resolutividade e acesso ao planejamento reprodutivo, entre
outros (BRASIL, 2011).
A gravidez e o parto são determinantes importantes
do estado de saúde da mulher e da criança (UCHÔAFIGUEIREDO, 2002). A gravidez pode ser, ainda, o único
contato que uma mulher em idade reprodutiva tem com os
serviços de saúde. Trata-se, portanto, de valiosa oportunidade para intervenções direcionadas à promoção da saúde
da mulher como um todo. Nesse aspecto, a assistência pré-natal não deve se restringir às ações clínico-obstétricas,
mas incluir as ações de educação em saúde na rotina da
assistência integral, assim como aspectos antropológicos,
sociais, econômicos e culturais, que devem ser conhecidos pelos profissionais que assistem as mulheres grávidas,
buscando entendê-las no contexto em que vivem, agem
e reagem, a fim de garantir-se o acolhimento, o vínculo
mulher e profissional e, consequentemente, a adesão ao
serviço de atenção ao pré-natal.
Após o parto, o desenvolvimento infantil deve ser
observado em sua integralidade, considerando a saúde
da criança um processo multifacetado, além de indicadores de doença e mortalidade. A saúde da criança não é
simplesmente ausência de doença, mas sim a vivência de
um processo de desenvolvimento adequado em diversos
aspectos, incluindo um ambiente familiar agradável, o crescimento físico, a maturação neurológica e a construção de
habilidades relacionadas ao comportamento e às esferas
cognitiva, social e afetiva da criança (MOLINARI, SILVA
E CREPADI, 2005).
Desta forma considera-se que a assistência ao recém-nascido e crianças não devem se restringir às ações clínicas
somente, mas incluir a educação em saúde na rotina da
assistência integral, assim como aspectos socioculturais,
buscando entendê-las no contexto em que vivem e garantindo o acolhimento, vínculo e adesão ao serviço de saúde.
O coeficiente de mortalidade infantil da Baixada Santista
é um dos maiores do Estado de São Paulo, sendo de 14,3
em 2010 no município de Santos.
A partir do contexto regional da Baixada Santista, com
elevado índice Mortalidade Materno Infantil foi então
estruturado na cidade de Santos, o projeto “Mãe Santista”
para dar conta da política pública da Rede Cegonha e assim
proporcionar mais qualidade na atenção as gestantes, puérperas, recém-nascidos e crianças.

1.2. Objetivo
O objetivo do estudo foi avaliar a percepção dos alunos de
terceiro ano, sobre a formação em saúde e trabalho em
equipe interdisciplinar para o cuidado integral de mulheres gestantes e puérperas realizado no Instituto Saúde e

Sociedade da UNIFESP Campus Baixada Santista.

1.3. Metodologia
Foi realizado o levantamento de todo o material produzido
pelos alunos sobre o acompanhamento dos casos desde
agosto de 2011 até junho de 2016. Em cada semestre letivo
os alunos produziram diários de campo de cada visita domiciliar realizada, projeto de intervenção, relatório final do
acompanhamento e relatório individual sobre a percepção
da experiência em relação à formação em saúde e trabalho
em equipe.
Após o reconhecimento de todos os casos foram identificados os projetos terapêuticos singulares desenvolvidos
para gestantes e puérperas com seus RN em acompanhamento na UBS-Embaré no período. Todos os projetos foram
revistos para identificação da idade da gestante/puérpera,
tempo de acompanhamento, demanda principal de cuidado, e desligamento.
O conjunto de diários, projeto terapêutico e relatórios
mais completos, referentes a uma usuária foi definido para
análise descritiva da experiência na formação. Dessa forma,
foi realizada descrição da demanda, apresentação das ações
realizadas e percepção dos alunos sobre a formação em
saúde e trabalho em equipe interdisciplinar.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período entre 2011 e 2016, foram acompanhados 26
usuários da área de abrangência da Unidade Básica de
Saúde Tradicional do Embaré (UBS-Embaré), pelos discentes e docentes da UNIFESP, por meio das atividades
do Eixo Trabalho em Saúde, Módulo Clínica Integrada:
Produção do cuidado. Dentre os usuários acompanhados
no período, 11 foram mulheres gestantes ou puérperas,
em acompanhamento na UBS segundo as diretrizes do
Programa Mãe Santista da Secretaria Municipal de Saúde.
O Quadro 1 apresenta o ano de nascimento das mulheres acompanhadas, bem como o período, a demanda e
o motivo de desligamento do acompanhamento pelos
discentes e docentes.
Quadro 1 – Gestantes e puérperas acompanhadas entre
agosto de 2011 e junho de 2016
Período de
acompaDemanda
nhamento

Desligamento

mar/2012
(uma
visita)

Gestante de risco (baixo
peso)

Desistência

1978

mai/2012
(uma
visita)

Natimorto (7 meses
gestação)

Mudou-se do
território

1974

abr/2012
- jul/2015

Gestante de Risco; Síndrome
do Pânico (NAPS)

Alta

1980

nov/2012mar/2013

Gestante de Risco (Social e
primeiro filho com atraso no
desenvolvimento motor)

Retornou
para a cidade
natal

1994
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Período de
acompaDemanda
nhamento

Desligamento

Ano de
Nascimento

jun/2013
- jul/2013

Hepatite Autoimune;
Mortalidade Infantil (RN
morreu de broncopneumonia com menos de 15 dias);

Começou a
trabalhar

1990

jun/2013
(3 visitas)

SENAT (uso de álcool e drogas); prostituição; RN risco

Mudou-se do
território

1994

set/2013
- abr/2014

Gestante de Risco (morte de
RN anterior); planejamento familiar

Desistência

1972

nov/2013
- dez/2014

Aborto espontâneo (3
meses); paciente acompanhada pelo NAPS; epilepsia;
intolerância a glúten.

Desistência

1977

mar/2014
- dez/2014

RN risco (social)

Retornou
para a cidade
natal

1992

mai/2014
- jun/2014

Dor lombar pós-parto (dor
irradiava para membro
inferior)

Retornou
ao trabalho
após licença
maternidade

1982

Voltou a trabalhar; mudou-se do
território

1987

mar/2015
RN risco (baixo peso)
- mai/2015

NAPS: Núcleo de Atenção Psicossocial; RN: Recém-Nascido
SENAT: Seção Núcleo de Atenção ao Tóxico-Dependente.

Analisando o quadro, identifica-se que quatro mulheres
foram acompanhadas desde a gestação, sendo que duas
receberam os alunos por poucas visitas, apenas durante o
pré-natal, e, duas continuaram o acompanhamento após
o nascimento dos filhos. Ainda, três mulheres receberam
os alunos após a perda do bebê, um natimorto, um aborto
espontâneo e outra morte prematura do bebê. Em todos os
casos, identificou-se “sofrimento” por parte das mães e a
necessidade de encaminhamento para o Núcleo de Atenção
Psicossocial. As demais quatro mulheres apresentaram
demanda de cuidado após o nascimento dos bebês, três
por demandas do bebê, em risco, e, a última por lesão e
dor lombar pós-parto que comprometia as atividades de
vida diária e retorno ao trabalho.
Descreveremos a experiência de formação em saúde e
trabalho em equipe a partir do acompanhamento da usuária identificada no Quadro 1 como número 09 a qual será
identificada com o nome fictício de Iemanjá.
O RN de Iemanjá apresentou baixo peso nas primeiras
visitas ao médico em 2013, o que desencadeou uma série
de cuidados por parte da equipe do serviço. As visitas de
Iemanjá e seu filho a UBS tornaram-se mais frequentes e
a agente comunitária de saúde iniciou visitas domiciliares
diárias. Em 2014, a demanda foi apresentada às docentes e
discentes, e os mesmos foram incluídos na rede de cuidado
a Iemanjá, nesse momento com 21 anos.
Iemanjá, natural do interior da Bahia, mudou-se para
Santos aos 21 anos, quando já estava grávida. Ela era
muito introvertida e apresentava dificuldades em cuidar
de si e do filho. Ela e o marido alugavam um quarto, e,
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compartilhavam o banheiro com outras famílias. As condições da moradia, inclusive higiene, eram muito precárias.
O marido conseguia apenas trabalhos eventuais na construção civil e venda de milho na praia, uma vez que tinha
baixa escolaridade e nenhuma qualificação profissional.
No primeiro semestre de acompanhamento, construiu-se o vínculo, inicialmente, para entender a demanda de
cuidado e a partir da mesma construir as estratégias de cuidado integral. Nesse momento, a mini-quipe de referência
foi constituída por três alunos dos cursos de Fisioterapia,
Nutrição e Psicologia. O objetivo do projeto terapêutico
foi resgatar a autonomia e autoestima de Iemanjá. Para
cumprir este objetivo estimulou-se a independência para
sair de casa e explorar o bairro, por meio de caminhadas
pelo território. Ainda, estimulou-se adesão da mesma ao
tratamento dentário e a mesma foi presenteada no seu
aniversário e dia das mães, com bolo e bombons, respectivamente. Ainda, algumas doações de fraldas e roupas
para o filho foram providenciadas, além de brinquedos
para estimulação do desenvolvimento psicomotor e livros
infantis, que Iemanjá poderia simultaneamente treinar a
leitura. Finalizamos o semestre, após 10 visitas domiciliares concretizadas, com um indicativo de providenciar o
encaminhamento da família para o serviço de Assistência
Social e cadastramento no Programa Bolsa Família.
No segundo semestre, duas alunas dos cursos de Terapia
Ocupacional e Fisioterapia, continuaram o acompanhamento. Os progressos do semestre anterior permitiram que
o vínculo com a nova equipe de estudantes se estabelecesse
nos primeiros encontros, sem dificuldade. Dessa forma,
o objetivo do projeto terapêutico foi regularizar os documentos pessoais para dar entrada no cadastro do Programa
Bolsa Família e desenvolver hábitos de higiene e limpeza da
casa, buscando sempre autonomia e independência para
suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, a
partir do desejo apresentado por Iemanjá de ser empregada
doméstica. Para cumprir este objetivo os alunos agendaram
e acompanharam-na no serviço responsável por solicitação
e retirada da segunda via da identidade; apresentaram por
meio de figuras os principais produtos de higiene e limpeza,
bem como o seu uso; acompanharam-na ao supermercado
para que tivesse conhecimento de outros produtos e marcas;
e organizaram uma pequena confraternização na UBS, para
celebrar o aniversário de um ano de seu filho. Antes da finalização do semestre, Iemanjá retornou para a cidade natal.
Segundo relatos do serviço, as irmãs estiveram na UBS e
relataram maus tratos por parte do marido.
Ao final do acompanhamento os alunos conseguiram
identificar que Iemanjá estava mais independente em relação ao marido já que começou a sair de casa sozinha tanto
para ir a UBS, quanto para passeios com o filho no bairro.
Ainda, reconheceu a importância do cuidado à saúde e de
possuir os principais documentos pessoais.
Analisando os relatórios individuais dos alunos sobre a
experiência da aprendizagem, têm-se alguns relatos interessantes. Em relação ao acompanhamento, fica evidente nos
diários e relatórios a importância do vínculo com o usuário e
equipe para o desenvolvimento do projeto terapêutico singular:
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A expectativa de estar ali me angustiava. [...] Graças ao
apoio da professora e dos meus colegas consegui aos poucos
contornar a situação e continuar o acompanhamento [...].
Paulatinamente, ela mostrava-se mais à vontade na nossa
presença. Tinha o caminhar mais confiante para nos receber,
colocava-se mais ereta na nossa frente, olhava-nos nos olhos
ao falar, sorria, e, algumas vezes, riu mesmo, espontaneamente. Diante de um caso tão difícil, essas pequenas coisas
são de fato muito grandes [...].
A criação de vínculo mostrou-se importantíssima e crucial,
durante todo o período que passamos com ela, pois através
dele é que conseguimos interferir de alguma maneira na
vida dela. [...] E foi com a confiança que ela depositou sobre
nós, é que conseguimos tirá-la de casa uma ou duas vezes.
[...] através desse choque de realidade pelo qual passei, por
toda a angústia e a vontade de mudar as coisas, posso afirmar
que muito além da profissional, me tornei uma pessoa com
um novo e melhor olhar sobre o outro, e que certamente
essa experiência me abriu os olhos, para enxergar a verdadeira importância de se priorizar um trabalho interprofissional, focado somente e apenas no que mais importa, que
é o usuário.
Esse foi um aprendizado muito claro para mim, não dá pra
olharmos um paciente e, com um olhar científico/biológico
puramente, determinarmos suas demandas de saúde sem
conhecer a pessoa na sua integralidade, sem saber o que ela
quer nos apresentar como demandas.

Segundo Feuerwerker (2011) no desenvolvimento do
cuidado pode haver um desencontro de expectativas, já que
muitas vezes o usuário deseja a contribuição dos trabalhadores de saúde para que o problema com que se defronta
incomode o menos possível os modos como organiza sua
vida, já os trabalhadores de saúde muitas vezes esperam
que o usuário reorganize sua vida, à luz do saber técnico-científico, em função dos agravos que enfrenta.
Para a construção do cuidado interdisciplinar, a empatia
entre os estudantes foi muito importante, e, além disso, o
compromisso com o acompanhamento. Mais importante,
o módulo permitiu que os alunos experimentassem essa
prática interdisciplinar.
Acredito ter sido privilegiada por estar em uma equipe de
três áreas distintas, pois através dessa experiência pude perceber o valor de uma clínica comum, verdadeiramente, sem
sobreposição de uma área sobre outra e o mais importante,
sem nenhuma fragmentação do pensamento na elaboração
do cuidado.
[...] Trabalhar em uma equipe interdisciplinar é uma oportunidade incrível e sinto que este último módulo de TS veio
para encerrar com chave de ouro esta fase. A turma foi muito
especial e solidária, todos se envolveram com os casos dos
colegas e isso foi muito interessante, pois cada um trazia um
olhar diferente, uma proposta nova e contribuía de seu modo.
[...] me mostrou de maneira muito clara e na prática a importância e a diferença que faz trabalhar em uma equipe interprofissional e reconhecer no outro uma competência que,
por diferenças curriculares você não tem, mas que é de suma

importância pra concretização do seu projeto.

O serviço representa um papel importante para a construção do cuidado com os alunos, uma vez que o cuidado
integral apenas se constrói na Rede de Atenção à Saúde, e,
temos a atenção básica como responsável pela Gestão do
Cuidado. Apesar de serem necessários avanços na relação
Universidade e Serviços, para formação em saúde no SUS,
algumas experiências exitosas têm-se concretizado. Sobre
a interação com a equipe do serviço os alunos relataram:
Considero que a Agente Comunitária foi uma parceira. Em
toda oportunidade que tinha nos relatava as mudanças que
percebia e dizia que a estávamos ajudando.
[...] Penso que há reciprocidade nesse sentimento de aliança,
parceria, pois assim como a Agente Comunitária nos trazia
informações importantes, nós também a mantivemos atualizada com o que observávamos. Senti-me bem amparada
quando a diretora da unidade se interessou especialmente
por nosso caso, e senti que havia toda uma força conjunta
se empenhando para ajudar “Iemanjá” [...].
[...] O momento em que percebi que realmente fazíamos
parte de algo que poderia interferir na vida de “Iemanjá”,
foi quando tivemos uma conversa com a gestora do serviço,
que levou muito em consideração nossa opinião, para tomar
a decisão de não acionar o Conselho Tutelar. Neste caso, é
importante reafirmar que a conversa com a gestão do serviço
também foi muito importante para a produção do cuidado.

O encontro com os serviços de saúde, com suas políticas,
dispositivos e tecnologias, possibilita a experiência direta
da realidade atual, ou seja, das condições do atendimento
à população. Além disso, fomenta o desejo e o desafio da
invenção e reinvenção das rotinas de trabalho e das práticas
cotidianas (KASTRUP, 2013).
Sobre a interação com os docentes, observa-se pelos
relatos que a participação do docente, ativamente, na
construção do cuidado foi fundamental para conquistar
os progressos observados. A presença do docente nas visitas
ajuda a perceber as minúcias das pessoas acompanhadas, e,
oferece maior segurança aos alunos, além de representarem
um espelho para atuação dos mesmos:
Além de supervisionar, nos dar dicas e nortes, a professora
demonstrou-se muito mais que uma docente, que orienta,
mas uma pessoa que também sentiu, sofreu e se alegrou
conosco a cada visita. Acalmando-nos quando estávamos
aflitas e nos mostrando em cada comentário nos diários e
discussões em equipe, o valor do nosso trabalho.
Sua postura de nos acompanhar nas visitas, cada caso pelo
menos uma vez, mostrou sua preocupação em se inteirar da
situação para melhor poder nos orientar e avaliar. [...] isto
refletiu positivamente em meu envolvimento com o módulo.

3. CONCLUSÃO
Os alunos através das vivências nos cenários de práticas
conseguiram modificar atitudes e percepções na equipe,
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melhorar a comunicação entre os profissionais, reforçar
a competência colaborativa, contribuir para a satisfação
no trabalho, construir relações mais abertas e dialógicas.
Essa diversidade mostra itinerários de aprendizagem múltiplos na educação interprofissional compreendendo os
campos da observação, ação, troca, simulação e prática
em contextos reais.
Os alunos desenvolveram no decorrer do módulo, a
partir do encontro com os usuários, competências e habilidades relacionadas às tecnologias leves de responsabilização, ética, acolhimento, escuta e vínculo, que foram
introduzidas progressivamente nos cursos, a partir do
eixo comum no Trabalho em saúde. Dessa forma, podemos observamos que o projeto terapêutico desenvolvido
no decorrer do semestre letivo contribuiu não só para o
cuidado da gestante, puérperas e seus filhos, diminuindo a
mortalidade infantil, mas também transformou a postura
profissional dos alunos, na atenção ao usuário, em todas
as linhas de cuidado.
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RESUMO – O presente trabalho visa apontar algumas considerações sobre os pressupostos emanados pelas
políticas públicas do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, a formação do professor e suas relações
com a prática pedagógica docente, quando da utilização deste instrumento como o currículo central na
Educação Básica. Considerar-se-á, portanto, por meio de revisão literária e discussões coerentes às temáticas,
os fundamentos que envolvem a carreira docente, como a formação/qualificação inicial e continuada, o papel
das licenciaturas, as concepções curriculares e o trabalho pedagógico, de forma a estabelecer uma conectividade entre tais políticas educacionais e as mazelas inerentes ao ensino público. Para tanto, o artigo busca
tecer reflexões acerca da utilização do livro didático como a espinha dorsal e a única referência do professor
no planejamento e nas práticas escolares, explorando ainda as implicações para o processo educativo. Nesses
termos, afirma-se que o livro didático pode ser considerado um currículo, por “definir as práticas escolares
e os seus correlatos”, mas não deve ser tomado unicamente como tal. Ele deve se apresentar como o suporte
e a referência para o professor, já que é o material mais imediato dele e do aluno, mas não como o currículo
central do processo educativo. Assim, a apropriação do currículo múltiplo, diversificado e interativo, é o que
defendemos, pois contribuirá com a eficácia do processo educativo em sua totalidade e na eliminação das
contradições existentes no contexto social do país.
PALAVRAS-CHAVE: currículo; livro didático; políticas públicas; precariedades.
ABSTRACT – This paper aims to point out some considerations about the assumptions emanating from the public policy
of the National Textbook Program - PNLD, teacher training and its relations with the teaching pedagogical practice, when
using this instrument as the core curriculum in basic education. Consider it will therefore through literature review and
coherent thematic discussions, the fundamentals involving teaching career, such as training/ initial and continuing qualification, the role of undergraduate education, curriculum conceptions and pedagogical work, order to establish connectivity
between such educational policies and the evils inherent in public education. Thus, the article seeks to weave ideas about
the use of the textbook as the backbone and the only teacher reference in planning and school practices, still exploring the
implications for the educational process. In these terms, it is stated that the textbook can be considered a resume, by “set
school practices and their related”, but should not be taken only as such. It should be presented as support and reference
for the teacher, since it is the most immediate stuff him and the student, but not as the core curriculum of the educational
process. Thus, ownership of multiple curriculum, diverse and interactive, is what we stand for, because it will contribute
to the effectiveness of the educational process in its entirety and the elimination of the contradictions in the social context
of the country.
KEYWORDS: curriculum; textbook; public policy; precariousness.
1 Alcinéia de Souza Silva – Mestranda no Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília; Docente de Geografia na Universidade Estadual
de Goiás.

1. INTRODUÇÃO
O artigo tem como objetivo apontar fundamentos e premissas acerca das políticas públicas educacionais voltadas para
a implementação do Programa Nacional do Livro Didático

– PNLD, a formação de professores, as proposições curriculares e da prática pedagógica do professor, de forma
a estabelecer uma relação desta com aquelas, bem como
destacar os reflexos desta dinâmica na Educação Básica.
Na oportunidade, serão evidenciados os avanços e as
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repercussões oriundas da implementação do PNLD no sistema educacional brasileiro, principalmente no tocante
a criação de condições adequadas para a renovação nas
práticas escolares, ao mesmo que destacaremos as contradições embutidas desde a elaboração dos livros didáticos
até os fundamentos filosóficos, as concepções ideológicas
e teórico-metodológicas, e a utilização pedagógica deste
material no espaço escolar.
Dentro desse escopo, a pesquisa emana do pressuposto
de que as políticas educacionais, no tocante a formação do
professor não o qualifica adequadamente para que atue
com eficácia no ensino básico. Para tanto, apresentar-se-á
considerações gerais acerca do papel das licenciaturas e a
notória conexão com as mazelas que abarcam o processo
educativo nesta etapa. Como fator real à tal definição, abordar-se-á a prática docente e as suas concepções teóricas
acerca do currículo e os seus desdobramentos, quando da
apropriação do livro didático - ainda tido como a centralidade pedagógica - como o guia/currículo único no processo
de ensinagem (ensino-aprendizagem).
O artigo que ora emerge sobre as questões aqui mencionadas, procura ainda contribuir com o avanço científico no campo de raciocínios às políticas educacionais e
as repercussões práticas nas escolas, além de pretender
provocar debates e reflexões necessárias a estas e à novas
questões voltadas para as premissas curriculares (o que é,
quem produz e quais os seus resultados), às deficiências
na formação do professorado, às tecnologias de ensino
utilizadas em sala de aula e ao produto final desta tríade.

2. BREVE HISTÓRICO SOBRE AS
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA O
LIVRO DIDÁTICO
Uma das vertentes que evidenciam a relevância do livro didático no Sistema Educacional Brasileiro se apoia no PNLD,
configurado como o programa estatal de maior referência
na aquisição e distribuição de obras didáticas do país.
Primeiramente, é necessário tecer algumas linhas gerais
sobre o histórico das políticas públicas do livro didático no
Brasil. Em 1929, o governo institui um órgão legítimo para
definir políticas do livro didático, conhecido como Instituto
Nacional do Livro - INL, na qual contribuiu para conceder
maior legitimidade e fomentar o aumento de sua produção.
Essa ação foi o pontapé inicial para a efetivação de uma
relação mais direta entre o governo e os manuais didáticos.
Em meados da década de 30 (1938), mergulhado num cenário em que o país vivencia um período caracterizado pela
busca de políticas desenvolvimentistas, por meio de uma
educação progressista, é instituída a Comissão Nacional do
Livro Didático – CNLD, responsável por legislar e controlar
a produção e circulação deste material no Brasil.
Um dos objetivos dessa comissão foi de avaliar, segundo
os currículos oficiais, e deliberar sobre a autorização ou não
do uso do livro nas escolas. Cabe destacar que a instituição
da Comissão Nacional do Livro Didático se deu no período
em que o país tem como doutrina político-ideológica
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centrada no autoritarismo – o Estado Novo, onde se buscava garantir a identidade nacional brasileira. Assim, os
materiais didáticos tinham como objetivo proporcionar o
desenvolvimento do espírito nacionalista nos educandos,
tendo como propostas mais relevantes os aspectos políticos,
morais e cívicos do que os didáticos-pedagógicos. Na época,
as críticas foram demasiadas em torno dessa Comissão,
uma vez que a parte pedagógica, a ser contemplada nos
livros, tornou-se secundária frente à exaltação político-ideológico de seus idealizadores.
Por muito tempo, as políticas voltadas para a produção,
distribuição e utilização do livro didático, que vai desde
a participação americana no “controle de instituições
escolares brasileiras”, por meio do manejo de conteúdos
(COLTED/USAID – 1967/Regime Militar), até a sua especulação comercial no mercado, além de outras infinitas mazelas, têm sido pauta de discussão na educação brasileira.
Os anos 60 se apresentam com nova roupagem no contexto educacional: a ampliação da clientela escolar, o distanciamento do saber científico e a formação precária, são
evidentes, e novas formas de fazer e pensar a educação,
principalmente no tocante aos conteúdos dos livros, principal recurso didático da época, se fazem necessárias. Porém,
a limitação à ação dos educadores e à políticas deficientes,
ainda conduziam a atuação destes profissionais.
Pode-se destacar que na década de 70, houve uma
série de redefinições nas políticas do livro didático, como
a criação do Programa do Livro Didático para o Ensino
Fundamental (PLIDEF), extinção do INL, consolidação da
Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME), atribuições à Fundação de Assistência ao Estudante (FAE), cujos
objetivos foram de aperfeiçoar as ações voltadas para o livro
didático na educação brasileira. Porém, mesmo frente aos
notórios avanços, ainda havia uma lacuna na eficácia do
recurso, tendo como vetores primordiais a ação centralizadora na definição de políticas para o livro didático, a falta
de conhecimento real das necessidades educacionais por
parte do grupo responsável (profissionais de outras áreas),
e a ausência da participação dos docentes na escolha do
material a ser utilizado em sala aula.
Desta forma, em 1985, por meio de ato legal, é criado o
Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, e junto a
isto, há uma série de inovações tais como:
Indicação do livro didático pelos professores; reutilização
do livro, implicando a abolição do livro descartável e o aperfeiçoamento das especificações técnicas para sua produção,
visando maior durabilidade e possibilitando a implantação
de bancos de livros didáticos; extensão da oferta aos alunos
de 1ª e 2ª série das escolas públicas e comunitárias; fim da
participação financeira dos estados, passando o controle
do processo decisório para a FAE e garantindo o critério de
escolha do livro pelos professores. (FNDE, 2014, n. p.)

A criação do PNLD se caracteriza como um avanço na
educação brasileira, pois a aquisição e a distribuição do
livro didático, passa a se configurar em escala nacional e
de forma gratuita, atendendo a um vasto quantitativo de
alunos da rede pública do país. Por consequência, a década
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de 90 é marcada por uma participação efetiva dos professores na escolha das obras didáticas e o governo brasileiro
amplia a discussão sobre a qualidade dos livros distribuídos
nas instituições de ensino, tendo como fundamento o Plano
Decenal de Educação para Todos, que dentre as suas diretrizes, estavam a necessidade de melhoria qualitativa do
livro didático, a capacitação adequada do professor para a
seleção e avaliação do material e a implementação de novas
políticas para este material didático no Brasil.
Portanto, elencar estratégias e ações foram passos tomados pelo governo para concretização das medidas supracitadas. Assim, investimentos na qualidade física do material,
bem como na formação de comissões especiais para análise e
avaliação dos livros foram realizadas e diversas falhas foram
detectadas nas obras utilizadas por discentes e docentes. A
partir daí, sistemáticas e periódicas avaliações se fizeram
necessárias e presentes, contribuindo para a melhoria das
políticas públicas voltadas para o livro didático.
À luz da avaliação do livro didático, problemas como
informações desatualizadas, visões estereotipadas, com
abordagem de cunho preconceituoso e posição ideológica
marcante, além de deficiência teórico-metodológica e erros
grosseiros já foram (e ainda são) objetos de apontamentos
por diversos profissionais da educação.
Devido a essas problemáticas que envolvem o material
didático, o estabelecimento de critérios avaliativos emergem mais intensivamente na década de 90, com o surgimento do Guia do Livro Didático, e até hoje utilizado, onde
os aspectos pedagógicos são analisados nas obras inscritas
no PNLD, sendo que os materiais que apresentam erros
conceituais, desatualização, preconceito ou discriminação
de qualquer tipo, são excluídos do programa. Cabe aqui
destacar que mesmo diante desse regime criterioso, ainda
existem falhas, que passam despercebidas pelas visões dos
seus avaliadores.
Para Campos (2007, p. 11), com esse procedimento, “o
professor tem diferentes opções em termos de abordagens
teóricas-metodológicas, de forma a poder escolher entre
uma diversidade significativa de obras disponíveis, aquelas
mais adequadas à sua realidade e à de seus alunos, bem
como ao projeto pedagógico da escola”.
Nessa breve trajetória histórica sobre as políticas públicas voltadas para o livro didático, verifica-se que o avanço
é nítido na Educação Básica. Atualmente os critérios definidos pelo Ministério da Educação e Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação - FNDE, em conjunto com as
instituições educacionais são cada vez mais satisfatórios no
alcance da qualidade deste recurso didático. Como exemplo
pode-se citar o PNLD voltado para o ano letivo de 2015, onde
as editoras puderam apresentar obras multimídia, reunindo
livro impresso e livro digital. A versão digital traz o mesmo
conteúdo do material impresso mais os objetos educacionais
digitais, como vídeos, animações, simuladores, imagens,
jogos, textos, entre outros itens para auxiliar na aprendizagem. (FNDE, 2014, n. p.)

Porém, mesmo frente a tais positividades, verifica-se
que determinados propósitos apresentados pelo programa

acerca da busca pela qualidade, função e característica do
livro didático nas escolas públicas, não se concretizaram
em sua totalidade ou, significativamente contribuíram para
que grande fração dos professores se apoiasse nesse instrumento, definindo-o como a espinha dorsal, ou melhor,
o currículo central e o principal mecanismo de definição
das ações e práticas a serem desenvolvidas em sala de aula,
de forma a afetar qualitativamente o ensino na Educação
Básica, ao desconsiderar outras possibilidades de ensinagem (ensino-aprendizagem) conforme as características
e necessidades cognitivas e sociais dos educandos. É relevante pontuar que esta prática, comum na grande maioria
das escolas, é um reflexo da má formação - inicial e continuada destinada aos docentes, como discutiremos a seguir.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE
A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E
AS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
O papel das licenciaturas na formação inicial do professor tem sido ponto de discussões e reflexões no âmbito
educacional, pois como pontua Leão (2013) “os problemas
relativos à formação dos docentes refletem na qualidade
do ensino nas escolas básicas”. Além disso, o autor ainda
destaca que diversos pesquisadores da área educacional
têm se dedicado a tais investigações, ratificando que
os cursos de formação, ao desenvolverem um currículo formal com conteúdos e atividade de estágios distanciados
da realidade das escolas, numa perspectiva burocrática e
cartorial que não dá conta de captar as contradições presentes na prática social de educar, pouco têm contribuído
para gestar uma nova identidade do profissional docente.
(LEÃO, 2013, p. 18)

O que verifica atualmente é que o trabalho desenvolvido
pelos cursos de licenciaturas na formação do professor, se
encontra revestido de muitos problemas, como o distanciamento entre as universidades e os sistemas de ensino
da Educação Básica, a abordagem inadequada dos conteúdos (dissociando teoria e prática), a superficialidade do
trabalho voltado para a dimensão pedagógica e/ou ausência dos componentes didático-pedagógicos nas matrizes
curriculares dos cursos, além da falta de identidade do
acadêmico com a carreira docente (profissão esta, que tem
se tornando cada vez menos atraente, com relações causais
que se estendem desde aspectos salariais e prestígio social
até inúmeras mazelas nas instituições de ensino).
Nesse quadro, refletir a respeito da dimensão pedagógica na formação do professor remete a que pensem dois
aspectos: o perfil desse profissional e o curso de graduação
que o habilita. Assim, o docente, além do conhecimento técnico que ele necessita adquirir, necessita também conhecer
e compreender a sua função/compromisso social, enquanto
formador de cidadãos críticos e atuantes na conjuntura
social, além de dominar as técnicas e metodologias a serem
empregadas no desenvolvimento do seu trabalho.
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Neste contexto, não caberia apenas acrescentar disciplinas didático-pedagógicas no currículo das licenciaturas, necessárias à habilitação do professor, mas leva-lo a
desenvolver a capacidade de se perceber e se reconhecer
como educador, no interior de um processo de trabalho
em que estão envolvidas pessoas e que, em última análise,
são a elas, isto é, à sociedade que se destina o produto final
do trabalho.
Ou seja, pode-se dizer que o ensino deve ser um movimento constante de construção e reconstrução de saberes,
voltadas para a formação solidária, onde os sujeitos, ao
produzir e reproduzirem a sua história, se vejam inseridos
nesta dialética social, com vistas à compreensão e percepção
espacial, além de compreender e acompanhar as mudanças
rápidas e intensas no mundo global, com suas múltiplas
escalas. Afinal, é preciso decifrar o que o professor pretende
formar e para qual contexto se deve ensinar. Para tanto, a
apropriação de ferramentas adequadas a tais concepções se
tornam cruciais ao longo do processo educativo, e que em
muitos casos, são práticas desprezadas pelas licenciaturas.
É importante salientar que a formação do professor é
processual, contínua. O ingresso do acadêmico na licenciatura, é apenas o primeiro passo de seu percurso profissional. Não se pode atribuir as precariedades do ensino
somente à graduação do professor. Porém, parte delas é
resultado de deficiências nesta etapa. Desta forma, novos
desafios são postos nos cursos de formação do professor:
desenvolvimento teórico-metodológico da didática; conhecimento do conteúdo e conhecimento didático e escolar
do conteúdo (KHAOULE e SOUZA, 2013, p. 90); políticas
voltadas para a valorização da formação deste profissional;
resgate da multidimensionalidade, capaz de relacionar os
saberes da disciplina com os saberes escolares; aprimoramento do estágio supervisionado, favorecendo a constituição de uma rede de valores e de conhecimentos sobre
a realidade educacional, além de políticas voltadas para a
formação continuada.
Por fim, investir na formação dos professores, possibilita segundo Khaoule e Souza (2013, p. 89, 102) “mais que a
transformação do ensino, implica também, na diminuição
e enfraquecimento da desigualdade social que há muito
tempo se enfrenta no Brasil”. A formação dos docentes
implica mais que isso, é um instrumento de crescimento
e desenvolvimento social, pois reflete na melhoria dos sistemas educativos em sua plenitude. Para tanto, a utilização de instrumentos pedagógicos congruentes, durante
o desenvolvimento do trabalho pedagógico do professor,
se resume no eixo central do alcance dessas proposições
educacionais.

4. APONTAMENTOS SOBRE O
CURRÍCULO, O LIVRO DIDÁTICO E A
PRÁTICA DOCENTE
A princípio, é importante salientar que o currículo sempre
se manteve como o ponto de discussões e polêmicas no
campo educacional, já que se constitui como
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um campo de disputas, de valorização e legitimação de
determinados conhecimentos e práticas em detrimento de
outros, e que abrange ainda as práticas e os conhecimentos
realmente ensinados e apreendidos, os quais não correspondem necessariamente e de forma integral àqueles prescritos
oficialmente como os que devem ser ensinados. (MIRANDA,
2012, p. 88)

Para muitos educadores o currículo ainda “se resume
a um elenco de conteúdos e métodos elaborados fora da
sala de aula para guiar obrigatoriamente as suas práticas
escolares” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 166). Nesses termos,
o que se observa são as tensões e os conflitos no cerne do
ambiente escolar, norteadas pelas concepções de currículo,
sendo muitas vezes equivocadas e distorcidas das caracterizações reais.
Na verdade o que melhor define o currículo não são “as
prescrições oficiais/estatais”, nem puramente os saberes
e as práticas escolares direcionados pelo contexto local, na
qual situa a escola. Mas, o currículo corresponde a algo mais
amplo e complexo, que segundo Lopes e Macedo (2011, p.
41), “é uma prática discursiva. Isso significa que ele é uma
prática de poder, mas também uma prática de significação,
de atribuição de sentidos”.
Neste contexto, cabe se reportar à análise e à imagem
que o professor faz desse discurso. O currículo, na verdade não é produzido único e exclusivamente pelo Estado,
mas a escola e, notadamente o professor também produz
o currículo à luz das suas peculiaridades. A ideia de que as
proposições curriculares são definidas unicamente pelas
secretarias e gabinetes merecem ser repensadas. Afinal,
as próprias legislações educacionais transferem à escola
(mesmo que na prática, isso não se efetive), e especificamente ao professor (pois é na sala de aula que o currículo
se materializa) a autonomia para a adequação dos saberes
necessários às pluri realidades existentes no espaço escolar.
Cabe trazer para o debate, oportunamente a questão de
que, ao longo da definição das políticas públicas no Brasil,
o currículo tem se constituído mais como um discurso
de governo, do que de Estado. Nas mais variadas “diretrizes e parâmetros curriculares nacionais”, percebe-se
que o que tem se fixado são proposições estatais, definidas por grupos “do governo” e não as dos profissionais
da Educação. Assim, o que deveria se constituir como
parâmetros, de fato, são consolidados como o próprio
currículo, tendo como vetores os seguintes fatores: primeiro o raso debate público e os escassos espaços democráticos concedidos à sociedade em geral proporcionado
pelo Estado e a sua cúpula; segundo, pela má formação/
qualificação dos docentes, em não ser “aptos” de (re)criar
o currículo próprio da escola, de forma a fazer uma leitura das propostas oficiais para além das proposições
hegemônicas do Estado.
Cabe destacar sobre a lógica dessa abordagem que a
formação do professor implica muito nesse produto final: a
ausência de espaços na academia que se voltem para a análise e as reflexões destas questões políticas e metodológicas
da profissão, contribui de forma significativa para a precarização do ensino e para a tênue acentuação da reprodução
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das tendências hegemônicas no ambiente escolar.
Como pontua Saviani (1995),
o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que
é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um
lado, à identificação dos elementos culturais que precisam
ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para
que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para
atingir esse objetivo. (SAVIANI, 1995, p. 17)

A par dessa concepção é possível destacar que “a finalidade do ato educativo é alcançada quando o indivíduo
se apropria dos elementos culturais necessários para sua
humanização” (MIRANDA, 2012, p. 90). Assim, a definição dos saberes essenciais a essa formação é o ponto
central na elaboração do currículo escolar. Para tanto, o
envolvimento do professor com os objetivos e a seleção
de conteúdos/saberes voltados para esse fim ou outros,
que se fizerem necessários às experiências vividas, são os
pontos de relevância deste trabalho. E isso, é produção e/
ou recriação de currículo, consideradas na tríade Estado
– Escola – Professor.
Sobre essa premissa, Contreras (2002) enfatiza que o
currículo deve ser concretizado por cada escola e professor
respeitando as necessidades e especificidades locais, cujas
instituições têm autonomia para decisões sobre o mesmo,
mas dentro das normas e limites estabelecidos pela administração central que procura despolitizar a questão curricular apresentando sobre suas decisões como meramente
técnicas e fundamentadas cientificamente.
Considerando essa citação, destacamos a ambivalência
presente nas questões inerentes ao currículo: de um lado
democrático, no tocante à produção; do outro lado, um
elemento de burocratização, de empecilho ao processo
educativo e de controle por parte do Estado. Em muitos
casos, pela dissociação e desarticulação dos temas e conteúdos propostos com a realidade vivida pela escola, ou
mesmo por equívocos epistemológicos, erros conceituais
e ambiguidades, alguns documentos oficiais são engavetados e desprezados pelos professores, tornando-o inútil
e inutilizável. Por vez, há ainda as incalculáveis situações
em que, mesmo com tantos pontos de tensão, os saberes
são reproduzidos na íntegra pelo professor, causando uma
espécie de vício no processo educativo, conduzindo à precarização da ensinagem.
Nesta breve reflexão sobre o currículo, a formação e o
trabalho docente, é pertinente ainda apontar o livro didático como intrínseco a tais elementos. Sabe-se que o livro
didático, concebido por Castellar (2010) como
um dos suportes mais importantes no cotidiano escolar e
é, sem dúvida, o mais utilizado e solicitado” em sala de aula
(...) É ainda um instrumento de ação constante e que ainda
encontramos muitos professores que o transformam em um
mero compêndio de informações, ou seja, utilizam-no com
um fim, e não como um meio, no processo de aprendizagem.
(CASTELLAR, 2010, p. 137)

Nessa perspectiva, entendemos que bem mais que a
função simplista adquirida na escola, o livro didático é
um instrumento que permite uma ação educativa mais
elaborada e significativa, quando da sua apropriação como
um meio e não como o fim, conforme pontuado pela autora
acima. Tal ferramenta, quando utilizada como um suporte
ao professor possibilita a ampliação e a exploração dos
conteúdos de forma mais profícua e propícia a aquisição
de conhecimentos escolares.
A questão conflituosa é que grande parcela do professorado, apresenta a inaptidão de utilizar o livro didático
como os designamos anteriormente, tornando como já
arraigado culturalmente, num manual de ensino e/ou até
mesmo como o currículo a ser seguido ao longo do ano
letivo. Nesse processo, é desconsiderada a compreensão da
interação que existe entre os fundamentos metodológicos
e as práticas docentes; além de não garantir a aprendizagem nem atingir os objetivos definidos pelo professor para
determinada realidade escolar, os espaços de vivências e
os seus significados se tornam desprezíveis frente a contextualização geral do livro.
Mesmo com o controle, a avaliação e a seleção, dentre
outros procedimentos cabíveis estabelecidos pelo PNLD,
ainda são apontados problemas diversos no livro didático,
como já elencamos anteriormente. Portanto, na utilização
desse material, o olhar crítico e reflexivo do professor, é
essencial a fim de que os conteúdos se tornem mais significativos, além de que a apropriação da proposta pedagógica
presente no livro esteja de acordo com os objetivos estabelecidos e até mesmo, que as ações docentes se tornem
mais desafiadoras frente às colocadas pelo livro didático,
conforme ao nível e realidade dos discentes.
Frente ao caráter mercadológico presente no programa
do livro didático, em que na maioria das vezes dissocia o
contexto impresso ao real, considera-se a qualificação do
professor, por meio dos conhecimentos teórico-metodológicos da área em que atua, essencial no uso desse instrumento de ensino. Os recortes temáticos, a contextualização
ao mundo vivido do aluno, a atualização de dados, a adequação da linguagem, a significação do conteúdo se configuram como algumas das tarefas em que o docente deve se
ater, quando da utilização desse material pedagógico. Caso
isso não aconteça, o caráter conteudista, reprodutivista
e descritiva na prática do professor marcará o processo
educativo, acarretando a péssima qualidade no ensino, por
meio da falta do valor pedagógico e significativo ao aluno.
E, quando da falta de preparo do professor, este
se vê na obrigação de conjugar teorias sobre o como ensinar
com os conteúdos do livro. E, nessa perspectiva, acaba por
legitimar uma relação de aprendizagem pautada pela leitura
dos capítulos, seguido de explicações rasas, onde não há trocas, tampouco reconhecimento de que os assuntos tratados
se referem à realidade vivida. (LEITE, 2015, p. 93)

Essas considerações se fazem necessárias para ilustrar
a realidade na qual o livro didático é centralidade no cerne
do processo educativo, já que é o recurso de maior e de
mais fácil acesso das escolas, e que, em algumas situações,
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é tido como o único material existente. Daí a importância da aptidão/qualificação e da criatividade do professor.
Apropriar-se do livro didático como o currículo definidor
das ações pedagógicas, pode ser um perigo, quando da
precariedade do próprio livro e das didatizações docentes. O currículo não se restringe a apenas um elencado de
conteúdos e temas, como presentes nos livros, mas abarca
uma série de intencionalidades com sentidos e significações de forma a conduzir a emancipação do sujeito (teoricamente falando). Pois, se considerarmos o currículo
hegemônico, produzido pelo Estado, esta premissa pode se
enfraquecer, frente às proposições ideológicas embutidas
nesse documento oficial; assim como a má qualificação
do professor e sua inaptidão em contextualizar os temas e
conteúdos, influenciarão nas deficiências evidenciadas no
ensino público e que se reportam, dentre outros vetores, à
formação inicial e continuada deste profissional.
O debate minucioso acerca do livro didático e a sua
utilização como o currículo nos conduz a analisar o seu
movimento até os dias atuais, o que foge ao objetivo deste
trabalho. No desenrolar dessa história, é oportuno destacar
que o livro já teve – e ainda tem uma estreita relação com o
currículo, quando analisado em sua objetivação de elencar
temas e conteúdos (conhecimentos) a serem desenvolvidos
em sala de aula, segundo as perspectivas coerentes a cada
série/ano e suas complexidades.
No entanto, partindo da premissa que “os livros didáticos trazem, em si, um método e que abordam os conteúdos com base em determinadas posições teóricas”
(ALBUQUERQUE, 2014, p. 170), onde carregam as realidades e os preceitos daqueles que os produzem, o cuidado
do professor quando da sua utilização deve ser maior,
pois o processo de reprodução dessas concepções pode se
acentuar e a tendência à descontextualização ao mundo
do aluno, a se estabelecer.
Não se pode atribuir que os livros didáticos, sejam de
todo modo, unicamente imbuídos de visões dicotomizadas
e com fundamentos filosóficos que podem não corresponder às realidades plurais de cada canto do país. Até mesmo,
porque com o PNLD, vários desses problemas que circundaram esse material, foram eliminados, aproximando-os
das expectativas de aprendizagem inerentes à Educação
Básica. Mas, mesmo com os avanços trazidos por tal política educacional, ainda cabe ao professorado refletir sobre
as informações, as teorias metodológicas e as concepções
embutidas em cada livro, a fim de que possa alcançar a
emancipação do sujeito, enquanto cidadão. Concorda-se
com Albuquerque (2014, p. 172) quando diz que “assim
como a elaboração, os aportes teóricos desses documentos também podem se tornar muito díspares tendo em
vista a realidade de cada grupo envolvido no processo e as
condições disponíveis”.
Na atualidade, o que se observa é a acentuada transformação espacial e política norteando a elaboração dos livros
didáticos, e consequentemente a definição do currículo.
Temos em vigência os Parâmetros Curriculares Nacionais
(Política de governo implantada verticalmente na década
de 90), orientadores das práticas escolares para a Educação
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Básica, que iluminam a elaboração dos livros didáticos a
serem utilizados nas escolas básicas. Porém, tendo em vista
o histórico de elaboração desses parâmetros, em muitos
casos, não passam de documentos que ocupam espaços
nas prateleiras das escolas, sem utilidade no processo de
ensinagem. Cabe destacar aqui, que é um fato lastimável,
levando em consideração a riqueza de contribuições contidas no material.
Para finalizar, acredita-se que o livro didático pode ser
considerado um currículo, por “definir as práticas escolares e os seus correlatos”, mas não deve ser tomado unicamente como tal. Ele deve se apresentar como o suporte
e a referência para o professor, já que é o material mais
imediato dele e do aluno, mas não como o currículo central
do processo educativo. Assim, a apropriação do currículo
múltiplo, diversificado e interativo, é o que defendemos,
pois contribuirá com a eficácia do processo educativo em
sua totalidade e na eliminação das contradições existentes
no contexto social do país.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões apresentadas neste trabalho objetivaram evidenciar as proposições e as fragilizações existentes nas
políticas educacionais, notadamente ao PNLD, à formação
do professor e a prática pedagógica deste profissional. Os
fatores vinculados a tais descompassos são elencados em
premissas que se estendem desde a formação/qualificação
do professor até a caótica atuação profissional em sala de
aula. Há de ressaltar os notórios avanços e as repercussões
oriundas da implementação do PNLD na educação do país,
principalmente no tocante a criação de condições adequadas para a renovação nas práticas do ensino.
Porém, o trabalho do professor, principal agente mediador da prática educativa, não é ideal o suficiente para que
sejam consolidadas as premissas e pressupostos das políticas referenciadas: práticas que “levem o aluno a exercitar
a sua capacidade de reflexão e criticidade, que provoquem
os seus sentidos, que contribuam significativamente para
a sua formação enquanto cidadão crítico e participativo,
capazes de pensar e reelaborar, de transitar com desenvoltura e independência entre as diferentes esferas, enfim,
indivíduo/sujeito inserido nas relações sociais”.
É preciso que as licenciaturas repensem os seus papéis
e funções enquanto formadoras de professores; a dimensão pedagógica não pode ocupar posição secundária nas
matrizes curriculares dos cursos, nem nos conteúdos das
diversas disciplinas. Além disso, é preciso levar o acadêmico
a ter um contato mais intensivo com as instituições de
educação básica, para que vivenciem a realidade escolar que
envolve a profissão. É preciso ainda que para o professor,
na formação inicial ou continuada, sejam disponibilizados
espaços de reflexão e ressignificação das suas práticas. As
deficiências apresentadas e discutidas nas linhas anteriores são materializações do distanciamento e das assimetrias que há entre as teorizações das políticas públicas e o
efetivo trabalho docente. Como o fio condutor do debate,
apresentamos o livro didático como sinônimo de currículo,
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mas certamente poderíamos elencar outros fenômenos
vivenciados no espaço escolar.
Por fim, trabalhos como esse, contribuem para que reflexões como: “o processo educativo só ganhará relevância
social a partir do ponto em que o docente reconhecer a
sua função social e colocá-la adequadamente em prática”.
Assim, ainda nessa conjuntura, pode-se destacar que o
PNLD já deu passos significativos para a melhoria da
educação brasileira, (mesmo apresentando ainda muitas
falhas), ao apontar critérios e definir propostas renovadoras, porém, o professor, por meio de espaços próprios
na sua formação, necessita apoiar-se neste e em outros
instrumentos facilitadores no processo de ensino-aprendizagem, utilizando-os como meios e não como fins - a mola
propulsora/espinha dorsal (aqui denominada de currículo)
da ação educativa contextualizada em teia global.
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RESUMO – Este artigo apresenta resultados preliminares de pesquisa relacionada à EPT oferecida no IFAM
Campus Humaitá (AM). O objetivo geral é analisar a pertinência social e econômica dos cursos da modalidade
subsequente do IFAM no contexto do município. Através de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, o
artigo centra sua análise no arranjo político-institucional e operacional inerente à oferta de cursos, buscando
compreender como estes foram definidos, quais os atores sociais e institucionais participantes deste processo,
além de buscar a descrição e análise do perfil socioeconômico dos alunos. Em última análise o artigo discute
o significado do estabelecimento da instituição e suas relações com o contexto socioeconômico local. Embora
ajustada às imposições realizadas pelo capital ao trabalho nas últimas décadas, a criação e atuação do IFAM em
Humaitá, representa uma medida em direção da potencialização das capacidades endógenas, reconfigurando
as perspectivas históricas do Estado em relação ao desenvolvimento regional.
PALAVRAS-CHAVE: educação profissional técnica e tecnológica; fronteira agropecuária; amazônia; desenvolvimento regional.
RESUMEN – Este artículo presenta los resultados preliminares de una investigación relacionada con la EPT en el IFAM
Campus Humaitá (AM). El objetivo general es analizar la relevancia social y económica de los cursos técnicos posteriores
en el contexto de la ciudad. A través de la literatura y la investigación de campo, el artículo centra su análisis en arreglo
político-institucional y operacional inherente a la prestación de cursos, tratando de entender cómo se han definido, quien
son los actores sociales e institucionales participantes en este proceso, y busca la descripción y el análisis del perfil socioeconómico de los estudiantes. Por fin, el artículo discute la importancia de la creación de la institución y de sus relaciones con
el contexto socioeconómico local. Si bien ajustado a los cánones cobrados por el capital al trabajo en las últimas décadas,
la creación y el funcionamiento de IFAM en Humaitá, es una medida hacia la mejora de las capacidades endógenas, la
reconfiguración de las perspectivas históricas del Estado en relación con el desarrollo regional.
PALABRAS CLAVE: educación profesional técnica y tecnológica; frontera agrícola; amazonia; desarrollo regional.

1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho deriva de resultados preliminares de
pesquisa relacionada à educação profissionalizante e técnica desenvolvida por um grupo de professores do IFAM
Campus Humaitá. O objetivo geral deste artigo é analisar
a pertinência social e econômica dos cursos da modalidade subsequente do IFAM no contexto do município de
Humaitá. A pesquisa centra sua análise no arranjo político-institucional e operacional inerente à oferta de cursos
no Campus Humaitá, buscando compreender como estes
são definidos, quais os atores sociais e institucionais participantes deste processo, além de buscar a descrição e análise do perfil socioeconômico dos alunos (ativos). A priori
a pesquisa não intenciona avaliações quanto a práticas
pedagógicas ou relacionadas à gestão da instituição em
si, ou ao desempenho dos alunos, mas procura discutir o

significado do estabelecimento da instituição e suas relações com o contexto socioeconômico.
Os resultados ora apresentados são frutos de uma pesquisa de natureza exploratória, a partir de uma abordagem
dialética. Do ponto de vista procedimental, a pesquisa utiliza método histórico e comparativo. Durante a pesquisa
de campo foram aplicados questionários semiestruturados
(respostas de múltipla escolha e respostas abertas) a 88
discentes distribuídos em cursos dos três eixos tecnológicos
do Campus. Foram utilizadas ainda a pesquisa bibliográfica,
sobretudo no que se refere ao embasamento teórico e histórico relacionados às políticas de educação profissionalizante, técnica e tecnológica (EPT) no Brasil e a atuação do
Estado na região Amazônica e o levantamento documental
de instituições oficiais, verificando legislação, relatórios
de gestão e outros atos da administração pública sobre a
instalação do Campus.
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Os dados secundários apresentados ao longo do trabalho
estão disponibilizados em sites de instituições públicas,
como o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(CAGED), do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
para se vislumbrar a dinâmica do emprego formal no município, ou outros dados agregados levantados pelo IBGE. Por
fim, os dados apresentados neste trabalho decorrem ainda
da tentativa de oportunizar as observações participantes
realizadas pelos pesquisadores no exercício de suas atividades docentes e de extensão como professores do quadro do
Campus e de entrevistas abertas a equipe de coordenadores
e ex-coordenadores, sujeitos ativos das ações que contam
a breve história desta instituição em Humaitá.
Apesar do caráter quantitativo, conferido a partir dos
dados obtidos pela aplicação de questionários e levantamento documental, a pesquisa enseja um tipo qualitativo, visto que busca a análise dos significados sociais e
políticos do estabelecimento do Campus IFAM Humaitá,
enquanto ação do Estado nesta região. O trabalho consiste
desta introdução; uma revisão de literatura onde buscou-se
contextualizar em termos históricos e institucionais os
acontecimentos recentes em torno do processo que busca
a expansão da oferta de EPT no Brasil; uma seção onde
são apresentados os resultados da pesquisa, pontuando
informações sobre o contexto socioeconômico de Humaitá
(AM), enquanto município inserido na região de expansão
da fronteira agropecuária sobre a Amazônia brasileira; a
descrição sintética da estruturação do Campus do IFAM em
Humaitá; e, por fim, da apresentação do perfil, motivações
e perspectivas dos alunos dos cursos técnicos subsequentes.
Ao final é apresentada uma conclusão, buscando sintetizar
o teor das reflexões.

2. REVISÃO DE LITERATURA
Para a compreensão da proposta do artigo é necessário uma
contextualização mínima acerca do que poderíamos chamar de dois temas acadêmicos com os quais se relaciona
a pesquisa, quais sejam: educação profissional e dinâmica
socioeconômica da Amazônia brasileira. Em última análise,
as iniciativas de expansão da oferta de EPT no Brasil, em especial a ampliação da rede de Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFETs), justificam-se no pressuposto de
que esta oferta contribuiria para a consolidação dos processos
econômicos e sociais necessários a elevação da qualidade de
vida das populações das diferentes regiões do país.
Visando oferecer os elementos que permitam a formação
de um quadro referencial da dinâmica socioeconômica da
Amazônia, iniciaremos a revisão da literatura trazendo
alguns elementos sobre o histórico e consequência da
expansão da fronteira agropecuária e o processo de transformação das sociedades estabelecidas nesta região.

2.1. Fronteira agropecuária rumo a Amazônia
brasileira
No início do século XXI, a região amazônica mantém seu
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caráter relevante e paradoxal na geopolítica mundial, permanecendo como região em fase de integração aos processos econômicos internacionais. Alguns autores chamam
esta integração “de consolidação da fronteira agrícola”,
manifestada na ampliação da malha rodoviária, exploração
de recursos minerais, implantação de projetos agropecuários em extensas áreas de terra, voltados ao mercado
internacional, e o estabelecimento de grandes obras de
construção para geração de energia hidrelétrica a ser exportada para outras regiões do país (Becker, 2004).
Este movimento de expansão da fronteira agropecuária,
a partir da década de 1960, constitui um capítulo do processo de alargamento da ocupação do território brasileiro
pelo não índio, portanto, iniciado com a chegada deste
elemento no século XVI. José de Souza Martins (1981, p. 112),
interpreta este alargamento como a “expansão do mundo
do ‘branco’ e, mais especificamente, do mundo capitalista”.
O que esclarece não tratar-se de uma expansão pela ocupação humana do espaço costeiro, antes, trata-se de um
crescimento que se dá sobre territórios tribais e, portanto,
seu avanço é essencialmente expropriador (Martins, 1981).
Porém, Martins (1981) propõe que tal alargamento obedece
a duas etapas, com sujeitos sociais que se diferenciam entre
o que ele chama frente de expansão e frente pioneira.
No caso da região sul do estado do Amazonas, onde se
localiza o município de Humaitá, a frente de expansão consistiu no processo migratório de populações do Nordeste do
país, como fonte de trabalho para a economia da borracha,
a partir do final do século XIX. A frente pioneira inicia-se
cerca de um século depois, com os planos de desenvolvimento dos governos federal e regionais. A análise de José de
Souza Martins (1981) ajuda-nos a compreender o que se dá
nesta região do Estado do Amazonas a partir da década de
1970, com abertura de rodovias (BR-230, em 1972 e BR-319,
em 1979), campanhas de atração de investidores, incentivos financeiros e o encontro entre estes pioneiros e os
camponeses da frente de expansão, pois, segundo ainda
Martins (1981, p. 113) “é ‘pioneiro’ aquele que não reconhece
a humanidade de quem não o é.” Sendo assim, infere-se que
a realidade social em regiões de alargamento da fronteira
é eminentemente conflitiva, embora que nem sempre o
conflito seja explícito.
A exemplo de outros municípios situados na fronteira de
expansão agropecuária, se considerarmos o quadro demográfico da população do município, em 2015 estimada em
51.000 habitantes, numa perspectiva histórica, ficará constatado que houve uma inversão da proporção de habitantes
distribuídos em áreas urbanas e rurais, pois, esta última
constituía-se na maior parte até o final dos anos 1980. O
rápido crescimento dos núcleos urbanos de localidades
situadas na região de expansão da fronteira agropecuária
sobre a Amazônia exige a criação de alternativas e combate
a vulnerabilidade social a qual é exposta grande parcela
da população. Humaitá, que possui IDH 0,605, concentra
cerca de 60% dos habitantes em áreas urbanas.
Portanto, sob a ótica apresentada neste breve relato, a
postura do Estado brasileiro em relação à integração da
Amazônia, atendendo a demandas de grupos controladores
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da economia, mostrou-se demasiado perversa para com
as populações originárias, ao optar pela tentativa de viabilização de modelos econômicos pautados em atividades
concentradoras de terra e renda, criando conflitos que perturbam as práticas socioculturais das comunidades locais.

2.2. Educação Profissional, Técnica e Tecnológica
no Brasil
Numa revisão histórica que dá ênfase a aspectos institucionais da EPT no Brasil, Maria Adélia Costa (2012) defende
que é necessário considerar as transformações ocorridas
durante a década de 1990, que, com o advento da mundialização, favoreceu a derrubada das fronteiras entre os
países e proporcionou o intercâmbio político, econômico,
cultural e social. A acentuação destes intercâmbios é marcada pela dominação do capital, que assentado em ideais e
discursos neoliberais, em prol de um suposto crescimento
econômico, visa à formação de um estereótipo de homem
ideal aos modos de produção capitalista. Sendo assim, as
políticas de educação profissionais geradas a partir deste
período, tem como finalidade precípua, a formação de mão
de obra qualificada e acrítica, adequada as exigências do
desenvolvimento capitalista.
Durante a década de 1990 o governo federal, no tocante
a política de educação profissional, manteve-se fiel aos
ditames do neoliberalismo, o que na prática revela-se numa
articulação que tende a privatizar o ensino, oferecendo
uma educação pobre para os pobres. O marco jurídico
mais representativo deste período consiste no decreto nº
2.208/97 que, em contraposição as demandas e lutas sociais,
ratificam a dualidade na educação, impossibilitando a integração do ensino médio ao ensino técnico. O governo FHC
fortaleceu as diferenciações das estruturas de ensino em
seu reflexo quanto à organização da sociedade capitalista:
um ensino propedêutico para a burguesia e um ensino
técnico para o proletariado (Costa, 2012).
No início deste século, assinala Costa (2012), ocorre uma
sensível transformação na inclinação do ensino profissional
e técnico no Brasil, a partir da promulgação do decreto nº
5.154/2004, cujos fundamentos estariam alinhados a aspirações sociais e de educadores que defendem uma educação
que contribua para assegurar direitos sociais e subjetivos da
população. Apesar de não significar um rompimento com
o dualismo histórico da educação brasileira, este decreto
estabelece a oferta de educação profissional articulada com
o ensino médio, podendo ser realizada na forma integrada,
concomitante e subsequente.
Considerando a educação como prática social voltada a
emancipação do ser humano, a pertinência da análise realizada pela autora, reside no relevo que é dado a problemática da atuação de profissionais sem prévio conhecimento
pedagógico na EPT. Historicamente, mesmo que não de
forma deliberada, a postura acrítica destes profissionais
contribui com o processo de alienação das pessoas, próprio
do modo capitalista de produção, que por sua vez, agrava
as injustiças e perturba significativamente a ordem social.
É necessário, portanto, repensar urgentemente as políticas

de formação de professores para atuação em EPT.
Para Gaudêncio Frigotto (2011), compreender os processos inerentes a EPT exige buscar uma reflexão acerca da
relação entre projeto societário e educação. Visando contribuir com tal reflexão, Frigotto (2011) desenvolve sua análise
a partir de três pilares, a saber: o primeiro diz respeito aos
pressupostos e embates em torno do projeto societário;
o segundo, realizando um balanço acerca do cenário das
políticas de educação no Brasil, durante a primeira década
do século XXI; e terceiro, refere-se ao que seria importante
para pesquisadores em educação.
Em relação ao projeto societário, Frigotto (2011) inicia
sua análise partindo do que considera o acontecimento
mais relevante deste início de século no que diz respeito
ao contexto político e social do Brasil, qual seja, a posse
de Lula da Silva como presidente em 2003. O autor indica
que as forças sociais progressistas que conduziram Lula ao
poder, aspiravam e aguardavam efetivamente, mudanças
relativamente profundas no projeto societário até então em
curso. O apoio concedido pela base social à eleição de Lula
consignou-se pela garantia do não retorno, ensejando, portanto, uma ruptura radical com a persistente concentração
da riqueza e da terra, do sistema financeiro e com o aparato
político e jurídico que os dão sustentação. Entretanto, tal
ruptura não ocorreu e o que se observou foi à manutenção
de um governo desenvolvimentista, fruto da impossível
“tarefa de conciliação entre uma minoria prepotente e uma
maioria desvalida”, como assinalava Florestan Fernandes.
Em que pese a opção pelo desenvolvimentismo e consequente manutenção da política macroeconômica, calcada
numa imagem do indivíduo referido não à sociedade, mas
ao mercado, destaca Frigotto (2011), na conjuntura desta
primeira década do século XXI encontram-se algumas
modificações de natureza política e social no Brasil, a saber:
retomada a agenda do desenvolvimento; alteração substantiva da política externa e da postura relacionada as privatizações; recuperação do Estado em sua face social; diminuição do desemprego aberto; aumento do salário mínimo;
relação de diálogo com movimentos sociais; e criação de
políticas públicas voltadas as massas não organizadas.
No tocante a análise sobre a educação, segundo ponto
do argumento de Frigotto (2011), resta claro que, a exemplo da não opção por um projeto societário radicalmente
transformador, restringindo-se a um projeto desenvolvimentista com base no consumo, onde se buscou harmonizar as demandas das classes desvalidas com os interesses
da minoria prepotente, o governo também não disputou um
projeto educacional antagônico, no conteúdo, no método e
na forma. Tal situação decorreu do abandono do acúmulo
teórico crítico na disputa por um projeto educativo que
atendesse a grande massa desorganizada e despolitizada,
resultando na “política de melhoria” calcada nas parcerias do público com o privado, no qual este último tende
a viabilizar a pedagogia da competência e da qualidade total,
demandas da ordem econômica inspirada pelos ideais e
processos neoliberais.
Não obstante a ampliação das universidades federais,
abertura de concursos públicos, ampliação dos recursos
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de custeio e uma intensa ampliação dos Centros Federais
de Educação Tecnológicas (CEFETs), transformados em
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, na
esfera federal, manteve-se a orientação das ações públicas em parceria com o privado, pautado no que se chama
pedagogia dos resultado, Especificamente em relação à educação profissional, técnica e tecnológica, centro de grandes
disputas durante as discussões em torno da LDB e Plano
Nacional da Educação, foi se constituindo na grande prioridade da década, perdendo, contudo, as ideias de uma
educação não adestradora e tecnicista e mantendo seu
caráter dominantemente privado. Tanto é assim que em
2010, o sistema S (conjunto de instituições geridas por
órgãos representativos da classe empresarial) mobilizou
16 bilhões de reais de recursos públicos, quantia superior
à soma de vários programas sociais (Frigotto, 2011).
Os argumentos utilizados pelo autor, notadamente
ancorado em referências críticas à conjuntura brasileira,
desnudam os processos políticos e econômicos que conformaram a ação estatal durante o período analisado. A
superficialidade das modificações no arranjo das políticas
públicas sociais, por mais que revestidas de um caráter
progressista e inédito, fazem emergir no atual momento
político do país, ameaças concretas de retorno e retrocesso
não somente no que toca a educação pública, mas quanto
a conquistas de direitos sociais e subjetivos.

3. RESULTADOS
3.1. Dinâmica econômica e mercado de trabalho
em Humaitá
Com base em informações do CAGED percebe-se que a
dinâmica do emprego formal no município orbita em torno
do setor de comércio e serviços. A série histórica, compreendendo o período de janeiro de 2013, ano em que o IFAM se
estabelece no município, até dezembro de 2015 revela uma
acentuada rotatividade nos postos de operadores de caixa,
repositores de mercadorias e outras atividades relativas aos
estabelecimentos de comércio varejista. A alta rotatividade
de trabalhadores, segundo relatos colhidos ao longo da
pesquisa, em certa medida faria parte das estratégias dos
empregadores que visam romper o vínculo empregatício
para eximirem-se de obrigações trabalhistas, seguindo
uma tendência atual (Antunes, 2015).

3.2. Oferta de EPT em Humaitá
O município de Humaitá possui uma história relativamente
favorável no que se refere à oferta de educação profissional
e tecnológica por instituições públicas. Antes do estabelecimento do IFAM em Humaitá, a população já era contemplada com cursos técnicos oferecidos pelo Centro de
Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM, órgão criado
pelo governo estadual em 2003, com o intuito de atuar na
capital e municípios do interior do Amazonas. Durante
a realização do diagnóstico que subsidiou a formatação
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do Campus do IFAM, no segundo semestre de 2012, foram
contabilizados 12 cursos técnicos, em diferentes etapas de
desenvolvimento, oferecidos pelo CETAM. A partir de 2013,
verifica-se uma instabilidade na regularidade com que são
oferecidos cursos de EPT pelo CETAM no município. Em
2016 o CETAM abriu vagas para cursos técnicos na área de
eletrotécnica e enfermagem.
O IFAM em Humaitá: O Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM foi criado em
2008 por força do Decreto Lei nº 11.892, que operou a
fusão das três instituições federais de EPT no Estado do
Amazonas. Atualmente, o IFAM conta com 15 campi, sendo
três em Manaus (Manaus Centro, Manaus Distrito Industrial
e Manaus Zona Leste), Coari, Lábrea, Maués, Parintins,
Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga,
Humaitá, Eirunepé, Itacoatiara, Tefé e Manacapuru. O
Campus do IFAM em Humaitá – CHUM, criado em 2013,
faz parte da terceira fase de expansão deste instituto.
Encontrando-se em fase de implantação e aguardando
a conclusão da obra de construção de um campus moderno,
o CHUM tem suas instalações numa área cedida pelo
Município de Humaitá, onde funciona uma Escola Rural
Municipal. Até o final de 2016, os alunos dos turnos matutino e vespertino do IFAM conviverão com os alunos do
ensino fundamental desta escola rural. Distante 6 km do
núcleo urbano de Humaitá, o Campus dispõe de uma área
de 120 hectares, que proporciona o estabelecimento de
laboratórios voltados principalmente às atividades relacionadas ao Eixo Tecnológico Recursos Naturais. Em sua
maioria ingressada através de dois concursos públicos, o
Campus tem atualmente cerca de 60 servidores, sendo 35
professores de Ensino Básico Técnico e Tecnológico.
Atualmente, o Campus possui cerca de 600 alunos matriculados em modalidades de ensino presencial, dos quais em
torno de 30% correspondem aos alunos dos cursos técnicos
subsequentes. Os demais estão distribuídos em turmas
de 1º a 3º ano dos cursos técnicos em agropecuária, informática e administração, na modalidade de ensino médio
integrado, com previsão para a conclusão das primeiras
turmas no final de 2016. O IFAM oferece também cursos
na modalidade ensino à distância – EaD, atualmente com
cerca de 80 alunos em dois cursos.
Perfis dos cursos subsequentes oferecidos pelo IFAM/
CHUM: Para ingresso nos cursos técnicos subsequentes,
oferecidos semestralmente pelo IFAM, os candidatos
devem realizar prova objetiva (múltipla escolha) com 40
questões sobre conhecimentos em língua portuguesa e
matemática (20 de cada, com o mesmo valor de pontuação).
Este processo é conduzido pela Comissão Geral de Gestão
Concursos e Exames – CGGCE, organismo vinculado a
Reitoria do IFAM. Neste sentido, cabe ao Campus, com base
em audiências públicas que intencionam ouvir representantes de seguimentos econômicos e sociais locais, encaminhar somente a demanda de quais os cursos a serem oferecidos. As audiências públicas realizadas em cada município
tem como base o diagnóstico constante na Pesquisa de
Atividade Econômica Regional (PAER).
O Campus não possui gerencia direta sobre a forma
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e critérios de recrutamento de novos alunos, atuando
somente na condução do processo de divulgação, apoia
a inscrição de candidatos e aplicação de exames. Neste
sentido, cabe observar que as provas aplicadas são as mesmas para todos os cursos, de todos os eixos tecnológicos
e de todos os campi do IFAM. Ou seja, candidatos a cursos
técnicos subsequentes em mecânica, química, segurança
no trabalho, vendas, ou meio ambiente, fazem as mesmas
provas e são submetidos aos mesmos critérios de avaliação.
Outra informação relevante para compreender o histórico dos cursos até agora oferecidos pelo Campus diz respeito à necessidade de observação desta oferta ao Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), criado em 20081,
como documento que orienta e disciplina a oferta de educação profissional técnica de nível médio no país. Desde sua
criação o CNCT foi reeditado com periodicidade quadrienal até o momento. Atualmente são 227 cursos reconhecidos, distribuídos segundo 13 eixos tecnológicos. Portanto,
obedecendo à lógica reducionista de formação de mão de
obra para o mercado de trabalho, a definição dos Eixos
Tecnológicos estruturantes, e posterior oferta de cursos
por um determinado campus, consiste na tentativa de sincronização entre as demandas econômicas reveladas pelo
PAER e audiências públicas, que devem refletir os arranjos produtivos locais, com a lista de cursos reconhecidos
pelo CNCT. A seguir apresentamos um resumo de como
se estrutura o Campus IFAM em Humaitá:
Eixo Recursos Naturais: tecnologias relacionadas à
extração e produção animal, vegetal, mineral, aquícola e
pesqueira. Abrange prospecção, avaliação técnica e econômica, planejamento, extração, cultivo e produção de
recursos naturais e utilização de tecnologias de máquinas
e implementos (BRASIL, 2016). No IFAM de Humaitá, além
de equipe de Técnicos de Campo (Engenheiro Agrônomo,
Veterinária e Técnicos de nível médio), este eixo possui
atualmente cinco professores, com formação na área de
Ciências Agrárias, Florestais e de Pesca.
Eixo Informação e Comunicação: tecnologias relacionadas à infraestrutura e processos de comunicação e processamento de dados e informações. Abrange concepção,
desenvolvimento, implantação, operação, avaliação e manutenção de sistemas e tecnologias relacionadas à informática
e às telecomunicações; especificação de componentes ou
equipamentos; suporte técnico; procedimentos de instalação e configuração; realização de testes e medições; utilização de protocolos e arquitetura de redes; identificação de
meios físicos e padrões de comunicação; desenvolvimento
de sistemas informatizados; e tecnologias de comutação,
transmissão e recepção de dados (BRASIL, 2016). No IFAM
Campus Humaitá, o eixo atualmente conta com seis professores formados na área de Ciência da Computação.
Eixo Gestão e Negócios: tecnologias associadas a instrumentos, técnicas, estratégias e mecanismos de gestão.
Abrange planejamento, avaliação e gestão de pessoas e
de processos referentes a negócios e serviços presentes
em organizações e instituições públicas ou privadas, de
1 Verificar § 5 do Art. 3º, da Resolução Nº 6 de 2012 do Conselho Nacional
de Educação.

todos os portes e ramos de atuação; busca da qualidade,
produtividade e competitividade; utilização de tecnologias
organizacionais; comercialização de produtos; e estratégias de marketing, logística e finanças (BRASIL, 2016). Em
Humaitá o Eixo possui seis profissionais com formações
em Administração e Direito, Ciências Contábeis.
Além dos professores com formações acadêmicas que
atendem as exigências necessárias a oferta dos componentes curriculares específicos dos cursos, conforme o Eixo,
professores da Base Nacional Comum, também assumem
componentes curriculares que compõem a organização
destes cursos, tais como Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências Biológicas e etc.
A tabela 1, a seguir, resume o quantitativo e cursos oferecidos pelo IFAM em Humaitá, segundo os eixos tecnológicos. Deve-se observar, entretanto, que a quantidade de
vagas oferecidas para ingresso no segundo semestre de
2013, referem-se a duas turmas para cada curso.
Tabela 1 – Histórico de cursos técnicos oferecidos pelo IFAM
em Humaitá
Período de
Ingresso
2º semestre
2013

Eixo
Tecnológico

1º semestre
2015

80

Gestão e
Negócios

Técnico em Administração

80

Técnico em Recursos
Pesqueiros

40

Técnico em Florestas

40

Informação e Técnico em Manutenção e
Comunicação Suporte em Informática

40

Gestão e
Negócios

Técnico em Secretariado

40

Gestão e
Negócios

Técnico em Administração

40

Técnico em Recursos
Pesqueiros

40

Recursos
Naturais
2º semestre
2015

1º semestre
2016
TOTAL

Vagas
Oferecidas *

Informação e Técnico em Informática
Comunicação para Internet

Recursos
Naturais
1º semestre
2014

Curso

Técnico em Informática
Informação e para Internet
Comunicação Técnico e Manutenção e
Suporte em Informática

40
40

Gestão e
Negócios

Técnico em Secretariado

40

Recursos
Naturais

Técnico em Florestas

40
560

* Em razão da política de cotas, quando se ofertam 40 vagas, 20 são ampla
concorrência, 18 egressos de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos
e indígenas e 2 para pessoas com deficiência.

A exemplo da grande maioria dos cursos subsequentes
oferecidos nos campi do IFAM, os cursos possuem duração
de três semestres e em Humaitá também estão concentrados
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em horário noturno (19:00 as 22:35). Conforme demonstra a Tabela 1, foram oferecidas 560 vagas em cursos desta
modalidade, distribuídas da seguinte maneira: 35,7% para
cursos do eixo Gestão e Negócios; 35,7% para cursos do eixo
Informação e Comunicação; e 28,6% para cursos do eixo
Recursos Naturais. Até junho de 2016, formaram-se oito
turmas, compreendendo 50% dos alunos que ingressaram
no segundo semestre de 2013 e primeiro de 2014.
Os alunos e suas perspectivas: Esta seção do trabalho
baseia-se nos dados obtidos pela aplicação de questionários
aos discentes entre os meses de fevereiro e junho de 2016.
Iniciamos observando a faixa etária e sexo dos alunos.

grupo dos que estão fora do mercado de trabalho, chegando
a 62,5% se considerarmos o somatório dos que só estudam,
dos que se ocupam de serviços do lar e dos que não possuem
nenhuma ocupação, conforme Gráfico 2, abaixo. Nesse
aspecto, estando o aluno dentro de critérios relacionados
ao perfil socioeconômico é concedido benefício financeiro
que atualmente chega, em média, a R$ 120,00 (cento e vinte
reais), contribuindo para que os alunos continuem frequentando o curso, embora não seja determinante.
Gráfico 2 – Ocupações dos alunos dos cursos subsequentes
IFAM/CHUM em 2016 (%)

Gráfico 1 – Pirâmide etária dos alunos dos cursos
subsequentes IFAM/CHUM em 2016 (%)
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Conforme demonstrado no Gráfico 1, os alunos concentram-se na faixa etária de 19 a 25 anos, representando
63,6% do total, com uma sensível prevalência da quantidade
de mulheres em três dos cinco grupos de idade considerados no estudo. A faixa etária entre os alunos coincide
com o perfil da População Economicamente Ativa – PEA,
que por uma série de motivos, possuiria maiores chances a ocupação de postos no mercado de trabalho. Sem
desconsiderar que a oferta no período noturno, tende a
ajustar-se as exigências da rotina dos alunos que buscam
os cursos, do Gráfico 1 infere-se que tais cursos possuem
forte sincronia com a demanda qualitativa (do ponto de
vista da idade) por educação profissional, o que, do ponto
de vista da administração pública, significa coerência na
mobilização de recursos. Este fato, entretanto, não significa
necessariamente que os cursos seriam os mais adequados
ao mercado de trabalho local.
O fato de funcionarem duas instituições públicas de
ensino superior no município, contribui para que 6,8% dos
alunos possuam graduação em áreas de licenciaturas e 17%
estarem cursando ensino superior. A grande maioria dos
alunos, representando 62,5%, faz parte do grupo dos que
concluíram o ensino médio na modalidade regular e não
ingressaram na graduação e 12,5% já possuem experiência
com EPT, tendo concluído cursos de ensino médio profissionalizante. Um grupo de 1,2% referem-se aqueles que
iniciaram, mas não concluíram ensino superior.
Em consonância com a tendência que motiva a busca
de EPT em todo o país, a maioria dos alunos pertence ao
438

Empregrado empresa

No Gráfico 2 observamos que 37,5% dos alunos exercem
alguma atividade remunerada (somatório de trabalhador
autônomo, empregado em empresa e servidores públicos).
Estando os demais sem atividade remunerada, e mesmo
os trabalhadores autônomos e empregados em empresas,
possuindo relativa instabilidade, explica-se porque 44,3%
buscaram o curso com a finalidade de melhorarem seus
currículos e 17% por entenderem que o curso contribui no
processo de preparação para concursos públicos, especialmente entre os alunos dos cursos do eixo Informação e
Comunicação e eixo Gestão e Negócios. Os que buscaram
o curso pensando em aumento salarial na ocupação atual
representam 17% e os que buscam maior eficiência nas
áreas em que já atuam são 19,3%. Os demais afirmam ter
procurado o curso para conhecer e interagir com os colegas.

4. CONCLUSÃO
O horizonte temporal considerado nesta pesquisa abarca
um período seminal do estabelecimento deste Campus.
Sendo assim, conclusões definitivas incorrem no risco de
realizar julgamentos precipitados acerca dos significados
que ora pretende-se apresentar. Encontrando-se em fase de
instalação, com um número significativo de demandas em
infraestruturas e humanas, não obstante a inclusão deste
Campus na expansão recente da oferta de EPT significar
uma sensível modificação no trato do Estado com a região
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de fronteira agropecuária na Amazônia, a verificação dos
impactos sobre a realidade socioeconômica exige maior
tempo. Portanto, temos ciência de que este estudo deve ser
ampliado em médio prazo buscando egressos dos cursos.
Embora ajustada às imposições realizadas pelo capital ao
trabalho nas últimas décadas (empreendedorismo, ideologia da qualidade total e etc...), a criação e atuação do IFAM
em Humaitá, representa uma medida em direção da potencialização das capacidades endógenas, reconfigurando as
perspectivas históricas do Estado em relação ao desenvolvimento regional, que pautou-se prioritariamente na viabilização da dominância econômica por grupos exógenos.
Avaliações apressadas sobre a oferta de EPT pelo IFAM
Humaitá, focadas na saturação do mercado de trabalho
(partilhadas por diversos seguimentos da sociedade local,
inclusive demonstrado pelos alunos contatados durante
essa pesquisa), distorcem o sentido do investimento público
em educação e da relevância dos serviços decorrentes do
estabelecimento a instituição no município. Colocar as
instituições públicas com a finalidade precípua de formar
mão-de-obra para o mercado de trabalho é colocar o Estado
ainda mais de joelhos aos ditames do capital. A EPT não
pode ser compreendida sob esta ótica reducionista.
Contudo, as conclusões a que chegamos não significam
que o estabelecimento do IFAM em Humaitá garantirá o
desenvolvimento socioeconômico endógeno. A efetividade
do que preconizam os pressupostos da expansão da rede
de Institutos Federais, o de dar suporte as potencialidades
locais, passa pela capacidade dos gestores em articular-se
com a sociedade e demais instituições públicas imbuídas do
fomento ao ensino, pesquisa e extensão, tais como UFAM,
UEA e CETAM, criando a governança necessária para sua
consolidação. Esperamos que mais pesquisas, relacionadas às dimensões que aqui não são abordadas possam ser
realizadas, no sentido da contribuir com o processo de
consolidação do Campus.
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RESUMO – Com o surgimento da Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) - habilitação em Ciências
da Natureza na Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, surge também o desafio para sua consolidação com base nos pressupostos da Educação do Campo, sendo um deles a interdisciplinaridade. Diante
disso, lançou-se a estratégia de construção de laboratórios vivos nos espaços ociosos da Regional, como uma
possibilidade de tornar possível uma formação de professores na perspectiva interdisciplinar. Assim, esse
trabalho tem por objetivo Relatar essa Experiência, e discorrer sobre possibilidades da utilização desses espaços não convencionais para o ensino interdisciplinar. Nota-se que esses espaços externos podem promover
a interdisciplinaridade e tornar o ensino e aprendizagem significativos, conciliando a teoria à prática. Esses
espaços são constituidos por hortas, jardins e pomares, que servem aos futuros Educadores do Campo como
um laboratório ao ar livre para se trabalhar processos educacionais (conceitos, procedimentos e valores)
juntamente com seus docentes. Dessa forma, a iniciativa e a manutenção dos laboratórios vivos se faz necessária, pois consegue relacionar vários saberes específicos dos conteúdos disciplinares, bem como promover a
valorização da cultura do campo e sua formação teórica e prática. Além disso, esses sujeitos poderam utilizar
dessas estratégias nos espaços escolares e não escolares que atuarão futuramente.
PALAVRAS-CHAVE: laboratórios vivos; educação do campo; licenciatura; interdisciplinaridade.
RESUMEN – Con la aparición de Licenciatura en Educación del Campo (LEdoC) con habilitación en Ciencias Naturales de
la Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, también viene el desafío para su consolidación basada en principios de
la Educación del Campo, un de ellos es la interdisciplinaridad. Por lo tanto, dado este desafío se construyo una estrategia de
laboratorio vivos en los espacios vacíos de la Regional, como una posibilidad para que sea posible la formación de profesores
en perspectiva interdisciplinar. Siendo así, este trabajo pretende Relatar esta Experiencia, y discutir las posibilidades de
uso de estos espacios no convencionales para la enseñanza interdisciplinaria. Estos espacios externos pueden promover la
interdisciplinariedad y la enseñanza y el aprendizaje significativa, que combina la teoría con la práctica. Estos espacios
están constituidos por huertas, jardines y vergel, sirviendo para los futuros educadores de campo como un laboratorio al
aire libre para trabajar con los procesos educativos (conceptos, procedimientos y valores), junto con sus profesores. Así, la
iniciativa y el mantenimiento de los laboratorios vivientes es necesario, ya que se puede relacionar diferentes conocimientos
específicos del contenido de la materia, y promover la apreciación de la cultura del campo y de su formación teórica y práctica.
Además, estos sujetos pueden utilizar estas estrategias en los espacios escolares y no escolares que actuarán en el futuro.
PALABRAS CLAVE: laboratorios vivos; educación del campo; licenciatura; interdisciplinaridad.

1. INTRODUÇÃO
Em 2012 foram selecionados diversos projetos de cursos de
Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC), somando 42
em todo o Brasil. Parte destes cursos iniciaram sua implementação em 2013. Dentre as instituições, foi aprovado a
criação de dois cursos de LEdoC no estado de Goiás, ambos
na Universidade Federal de Goiás, sendo um na Regional
Catalão e outro na Regional Goiás. A implementação da
Licenciatura na Regional Catalão perpassa por diversos
conflitos de poder e interesses, consequências da entrada
de uma nova equipe de trabalho dentro da Universidade,

e consequentemente de novas ideias. Esses conflitos se
deram muito pela falta de compreensão de alguns integrantes da Universidade, em relação da importância da
implementação dessa modalidade de licenciatura para a
emancipação e atendimento dos direitos dos sujeitos do
campo. Além disso, enfrentaram dificuldades pedagógicas,
infraestruturais, burocráticas, financeiras e as limitações
dos órgãos públicos. Processos que a cada dia estão sendo
vencidos, pois há grupos determinados e capacitados para
o enfrentamento dessas dificuldades que vão surgindo, tornando o curso cada vez mais acessível e o estruturando para
atender os objetivos do seu surgimento, que é atender as
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necessidades de vida de sujeitos do campo (Faleiro, Borges
& Alves, 2014).
Diante das limitações e desafios a serem enfrentados
na consolidação de um novo curso de graduação o Grupo
de Estudos, Pesquisa e Extensão em Ensino de Ciências
e Formação de Professores – GEPEEC viu na utilização
de espaços ociosos da Regional Catalão da Universidade
Federal de Goiás (UFG, RC) a oportunidade da criação de
laboratórios vivos (horta, pomar e jardim aromático) para a
formação de professores em Educação do Campo na perspectiva interdisciplinar em Ciências da Natureza.
Diante das limitações e desafios a serem enfrentados
na consolidação de um novo curso de graduação o Grupo
de Estudos, Pesquisa e Extensão em Ensino de Ciências
e Formação de Professores – GEPEEC viu na utilização
de espaços ociosos da Regional Catalão, da Universidade
Federal de Goiás (UFG, RC) a oportunidade da criação de
laboratórios vivos (horta, pomar e jardim aromático) para a
formação de professores em Educação do Campo na perspectiva interdisciplinar em Ciências da Natureza.
Desta forma, esse trabalho se propõe a analisar as possibilidades da utilização de espaços não convencionais (horta,
jardim e pomar) para o ensino interdisciplinar de conceitos
biológicos, químicos e físicos na formação de professores
em Ciências da Natureza da LEdoC da UFG/RC.
Para realizar tal análise foi realizada uma pesquisa é
qualitativa de caráter exploratório e descritivo, sendo conceituada como um Estudo de Caso Educacional que busca
compreender uma ação educativa (Severino, 2007), tendo
como foco acompanhar a implementação e desenvolvimento ações interdisciplinares no curso de licenciatura
já citado. Para este estudo utilizou-se como instrumento
de coleta de dados a observação participante, nas turmas
de alunos do curso e nas reuniões pedagógicas da equipe
docente, bem como análise de documentos e materiais
produzidos pelos graduandos professores, referentes a
implantação e desenvolvimento dos Laboratórios vivos
(horta, jardim e pomar).

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. A interdisciplinaridade na formação de
professores da educação do Campo
A interdisciplinaridade na Formação dos Educadores do
Campo é posta a partir do momento que o MEC (Ministério
da Educação) tem por finalidade lançar mão de novas estratégias para a formação de professores, colocando esse
aspecto como centralidade na constituição das LEdoC, que
possuem a finalidade de formar sujeitos capazes de atuar
como educadores em escolas do campo nos anos finais
do ensino fundamental e no ensino médio (Brasil, 2014).
Pode-se afirmar que esse movimento interdisciplinar
[...] demonstra a insatisfação com o saber fragmentado
que está posto. Para tal, a interdisciplinaridade propõe um
avanço em relação ao ensino tradicional, com base na reflexão crítica sobre a própria estrutura do conhecimento com o
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intuito de superar o isolamento entre as disciplinas e repensar o próprio papel dos educadores na formação dos alunos
para o contexto atual em que estamos inseridos (Moreno,
2014, p. 190)

Nota-se que os documentos oficiais que estruturam a
implementação da Licenciatura por vezes se limitam a afirmar apenas a necessidade da multidisciplinaridade, não se
atentando sobre a importância de se produzir a interdisciplinaridade, porém essa discussão se estabelece a partir
do que é posto no processo de materialização da licenciatura. Pois a própria organização estrutural da Licenciatura,
multidisciplinar e com base na Pedagogia da Alternância
(Tempo Universidade - Tempo Comunidade), leva inevitavelmente a questão da interdisciplinaridade (Santos,
2012), já que para compreender os processos complexos
que configuram as existências dos educandos do campo,
exige-se uma formação ampla, o empoderando para tornar
possível as pontes entre as disciplinas e entre os saberes
científicos e as realidades campo.
O curso de LEdoC tem uma composição multidisciplinar
com base em áreas de conhecimento: Linguagens (expressão oral e escrita em Língua Portuguesa, Artes, Literatura);
Ciências da Natureza e Matemática; Ciências Humanas
e Sociais; e Ciências Agrárias. Isso é sistematizado dessa
maneira para que o docente ali formado esteja com um
conhecimento ampliado para atuar nas multiplicidades do
campo, sem reproduzir lógica urbanas de ensino, centradas
na pedagogia produtivista, pois o campo exige outras bases
para o seu desenvolvimento, que dialoguem com a terra,
agricultura familiar, brincadeiras do campo, lutas dos movimentos camponeses, objetivos de vida, sustentabilidade, ou
seja, tudo que constitui a cultura camponesa (Brasil, 2014).
Assim, o curso é constituído com diversas áreas de
conhecimento que possuem a necessidade de se articularem de maneira interdisciplinar. Pois, os modelos de educacionais geralmente se moldam no modelo de produção
capitalista, que tende a fragmentar e isolar as disciplinas,
que acabam não dialogando entre si. Porém, a Educação do
Campo, exige que aja a desfragmentação desses conhecimentos, pois as vidas desses sujeitos que habitam o campo
não estão fragmentadas, e exigem a interação entre conhecimentos para se compreender como acontece sua vida e
sua história, para assim poder formar decente a partir da
lógica da atuação interdisciplinar (Caldart, 2011).
A interdisciplinaridade é a consolidação de uma relação
de reciprocidade entre as disciplinas, admita-se a incapacidade de se compreender os aspectos que envolvem o
campo a partir de uma única ótica isolada, fazendo assim
um movimento de diálogo e construção de pontes de encontro entre os diversos saberes. E não só entre os saberes, mas
entendendo que esses saberes também codependem da
vida cotidiana do campo, ou seja, também é necessário que
as disciplinas vão de encontro com as necessidades reais
da população (Costa, Alves & Faleiro, 2015). Além disso, a
interdisciplinaridade questiona e tenciona os saberes fixos,
possibilitando assim a construção mais crítica sobre determinados saberes, que se apoiam em outras concepções.
Assim, qualquer LEdoC, seja com habilitação em
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Ciências da Natureza, Linguagens ou Ciências Humanas
e Sociais, necessita de estratégias que fortaleçam e produzam movimentos de interdisciplinares, para que os
conhecimentos construídos com os futuros Educadores
do Campo tenham como base essa concepção de ensino e
de aprendizagem, e internalizem seu potencial em desencadear processos educativos mais integrais e concretos,
que compreendam a mulher e o homem do campo em sua
plenitude.

2.2. A utilização de espaços escolares não
convencionais no processo de ensino e
aprendizagem
Os processos educativos são complexos, permeados envolvidos por vários fatores como humanos, sociais, cognitivos,
psicológicos, culturais, econômicos, estrutural e organizacional dentre outros, que em conjunto promovem a aquisição e/ou construção de conhecimentos. E, o local onde
realizam as atividades de ensino e de aprendizagem podem
corroboram com a qualidade do processo, de acordo com
Xavier e Fernandes (2008) as salas de aulas são consideradas como ambientes convencionais de ensino, e os espaços
fora das quatro paredes da sala de aula são classificados,
como espaços não-convencionais de ensino. A sala de aula,
espaço entre quatro paredes, é o espaço sociocultural destinado à pratica pedagógica, que para muitos professores
é o único espaço utilizado na promoção do conhecimento
escolar formal mas não é o único espaço da ação educativa.
Contudo, se prender apenas a este espaço e deixar de
desvendar e desvelar espaços extra-sala de aula e até mesmo
extra-escolar, é empobrecer, rotinizar, minimizar as trocas
e saberes entre os sujeitos presentes no processo de ensino
e aprendizagem bem como nos traz Xavier e Fernandes
(2008), a interatividade acontece também entre sujeito e
objetos concretos ou abstratos, com os quais ele lida em
seu cotidiano, resultando dessa relação o conhecimento,
motivações e inquietações em busca de novos conhecimentos. Esses espaços não convencionais de ensino, propiciam
um aprendizado mais prazeroso, livre e interativo, e com
a condução do professor os alunos conseguem dialogar
vários saberes disciplinares, com saberes experiencias e
do cotidiano.
Chassot (2003), remete que nos espaços extra-escolares
se pode encontrar conhecimentos populares aproveitáveis
em práticas escolares, tais como os setores:
Doméstico e comercial de produção e conservação de alimentos, na lavação de roupa, em tinturarias, em setores de
produção de derivados do leite, no fabrico de bebidas, na
medicina caseira, na odorização de ambientes, em carvoarias, na fundição e metalurgia, em funilarias, em artesanais
de couro, em setores ou pessoas que lidam com prevenção de
insetos, no melhoramento genético animal e vegetal, polinização e enxertia, na floricultura e jardinagem, na maturação
de conservação de frutas, na meteorologia e no uso de tecnologias alternativas. (Chassot, 2003, p.222).

Esta variedade de espaços possuem características únicas

e uma diversidade de contextos que podem dialogar de
forma mais estreita com os conhecimentos escolares ou
ampliá-los bem como trazer à tona novos. As Orientações
Curriculares para o Ensino Médio, por exemplo, recomendam o desenvolvimento de práticas em ambientes extra escolar, pois são mais motivadoras para os alunos (Brasil, 2006).
Moreira & Masini (2001) defendem o uso de ambientes
não convencionais de ensino pois eles possibilitam maior
contextualização, aplicação e associação de conceitos e
conhecimentos, reduz as exigências de abstração do aprendiz e permitindo uma compreensão mais eficiente dos
conhecimentos. O desenvolvimento de aulas em espaços
não convencionais possibilita a integração de informações
oriundas da intervenção e interpretação do ambiente para
a associação com os conceitos já interiorizada na estrutura
cognitiva do aprendiz. É importante ressaltar que as práticas desenvolvidas fora de sala de aula precisam estar em
consonância com os objetivos curriculares, possibilitando
assim a percepção de um sentido maior ao que é estudado.
Neste contexto, as aulas de Ciências desenvolvidas em
ambientes naturais têm sido apontadas como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e motivarem crianças e
jovens nas atividades educativas, quanto por constituírem
um instrumento de superação da fragmentação do conhecimento (Seniciato & Cavassan, 2004).

2.3. Laboratórios vivos de ensino de ciências da
natureza
Devido a necessidade de espaços para a realização de aulas
praticas e ao mesmo tempo que fossem espaços que propiciassem o diálogo entre as diferentes áreas do saber, surgiu a ideia da utilização de espaços ociosos e abandonados
da Universidade Federal de Goiás, regional Catalão, para a
criação de jardim aromático, horta e pomar. Inicialmente,
confeccionou o projeto e fez a sensibilização dos professores e alunos, para ajudar no projeto e terem o sentimento
de pertença ao mesmo. Foram confeccionados cartazes e
divulgação em redes sociais e da Universidade chamando
toda a comunidade universitária a participar e doar mudas,
recicláveis, seu tempo. Com a ideia de construção de uma
rede solidaria, onde depois o que fosse produzidos nesses
espaços fossem doados a todos, o lema e “Deixe e Leve”. E no
dia 25 de novembro de 2015, com as doações que recebemos
começamos um mutirão para iniciar as atividades praticas.
A implantação desses espaços demandou muita força
de vontade, trabalho braçal e dedicação da equipe. Como
Projeto não contava e não conta com auxilio financeiro da
Universidade, tudo que foi construído foi fruto do envolvimento dos alunos com pedidos de doações, patrocínios
e rifas. O empenho foi tanto dos alunos que conseguimos
confeccionar um pergolado de eucalipto sobre a passarela
que corta o jardim aromático, como visualizado na Figura
5. Contudo, na lida diária exigida por esses espaços que são
vivos, e demandam cuidados diários temos pouca inserção
dos alunos (se reduzem a cinco alunos) e poucos professores (apenas um).
Ao longo da implantação o foram trabalhados com os
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alunos da disciplina de Ciências da Natureza - Biologia I e
II nesses espaços, temas como
• 1 Solo – trabalha-se os processos químicos, físicos e biológicos – da formação dos solos, a constituição do solo, os
processos de nutrição e decomposição;
• 2 Plantas – processos químicos, físicos e biológicos da fotossíntese, nutrição e crescimento dos vegetais;
• 3 Atmosfera – processos químicos, físicos e biológicos da
constituição da atmosfera, Ciclos de alguns Gases, Poluição,
tipos climáticos;
• 4 Água – processos químicos, físicos e biológicos do ciclo
da água;
• 5 Promoção da saúde e meio ambiente – com cuidados na
prevenção de doenças, alimentação saudável, orgânicos,
relações ecológicas e preservação do meio ambiente.
• 6 Reutilização de materiais – exemplo fazer a cerca dos canteiros do jardim aromático e passarela com pneus, madeiras,
pets etc.; a prateleira com caixotes de madeira…

A construção metodológica utilizada pelo docente dessas
duas disciplinas, era trabalhar com conceitos e teorias em
sala de aula e posteriormente, complementar nas aulas
praticas que se davam no jardim, horta e pomar, com a
finalidade de complementar e demostrar na pratica os
conhecimentos apreendidos em sala. Ao mesmo tempo
que o professor e futuros professores em formação eram
constantemente estimulados a correlacionar outras disciplinas, não somente as referentes às Ciências da Natureza,
mas às Linguagens e Ciências Humanas.
Deste modo buscava-se nesses espaços não convencionais de ensino que a educação do campo dialogasse com
especificidades do campo, reconhecendo que naquele lugar
existe cultura específica, e que em nenhum sentido pode
ser desqualifica ou colocada como menos importante em
relação aos aspectos urbanos: com o resgate do contato com
a terra, com a água; da importância do campo na alimentação dos povos do campo e das cidades; das adversidades
ambientais e lutas do homem do campo para produzir,
etc. Do resgate e valorização da cultura e das formas de
viver, morar, trabalhar e sentir do campo, que musicas
ouvem, por que cantam enquanto trabalham, quais comidas apreciam.
Nesse sentido no final de 2015 promovemos um “piquenique cultural” que tinha como objetivo propiciar a integração de todos alunos da comunidade acadêmica e promover
a cultura e saberes dos povos do campo: foi confeccionado
um lanche coletivo com comidas típicas do campo, músicas
raiz com sanfoneiros, recitação de poemas e músicas; troca
de produtos do campo para resgate da cultura do agrado
com a partilha de produtos, tão presentes nos povos do
campo; dança da quadrilha, dentre outros. Foi uma atividade muito produtiva que envolveu vários saberes dos
alunos como sociológicos, linguagens, ciências naturais,
artes, literatura, senda assim um espaço promotor da
interdisciplinaridade.
O curso de LEdoC na Universidade em questão está em
pleno período embrionário, dando luz a diversas questões
que devem ser trabalhadas para a sua melhor consolidação.
Dessa forma a iniciativa e a manutenção dos laboratórios
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vivos se faz necessária, pois consegue relacionar vários
saberes específicos dos conteúdos disciplinares, bem como
promover a valorização da cultura do campo e sua formação
teórica e pratica e com perspectivas futuras de utilização
desses conhecimentos nos espaços escolares e não escolares
que atuarão.
Como prosseguimento de nossas atividades nesse
primeiro semestre de 2016 manteremos o que foi feito e
melhoraremos estes espaços com a aquisição de gramado,
construção de protetores para os canteiros, coleta de agua
da chuva em caixas d’agua, pavimentação da passarela sob
pergolado e construção de um espaço de jogos educativos
no pátio sob as árvores.

3. CONCLUSÕES
O ensino de ciências da natureza já possui em sua essência
a interdisciplinaridade, e segundo Santos (2012) acabam
culminando na transdisciplinaridade, porém as matrizes
curriculares, a organização do conhecimento por disciplinas, a organização dos espaços e tempos escolares, além
da pouca cultura do trabalho coletivo são entraves para o
desenvolvimento, de fato, da interdisciplinaridade. Além
da efetividade da interdisciplinaridade, é necessário que
se tenha formadores de professores capazes de empoderar
os professores do campo para colocar em prática um fazer
pedagógico que realmente esteja afinado com as questões
que envolvem os sujeitos do campo, propiciando uma educação transformadora e humana.
Especificamente para o ensino de Ciências Naturais
esses espaços externos promovem a interdisciplinaridade e
torna o processo de ensino e aprendizagem significativos,
além de conciliar a teoria à prática. Esses espaços externos
como horta, jardins e pomares serem acessíveis e facilmente encontrados nos mais diversos espaços escolares
servirão aos futuros professores de Ciências da Natureza
com um laboratório ao ar livre para trabalharem (conceitos,
procedimentos e valores) com seus alunos da Educação
Básica. O processo de ensino e aprendizagem fora das quatro paredes da sala de aula convencional se torna momentos
ricos em sentidos e significados que precisam ser explorados desde a Educação Infantil até a Universidade.
O curso de LEdoC na Universidade em questão está em
pleno período embrionário, dando luz a diversas questões que
devem ser trabalhadas para a sua melhor consolidação. Dessa
forma a iniciativa e a manutenção dos laboratórios vivos se
faz necessária, pois consegue relacionar vários saberes específicos dos conteúdos disciplinares, bem como promover a
valorização da cultura do campo e sua formação teórica e
pratica e com perspectivas futuras de utilização desses conhecimentos nos espaços escolares e não escolares que atuarão.
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RESUMO – As Licenciaturas em Educação do Campo (LEdoC) funcionam em Regime de Alternância, ou seja,
em Tempo Universidade (TU) e Tempo Comunidade (TC). Essa metodologia indica a experiência como processo
fundamental na produção de saberes para a formação do Educador do Campo. O objetivo desse trabalho é
Relatar uma Experiência do TC da LEdoC da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão, realizado no
Assentamento Vista Alegre - Cristalina – GO, no primeiro semestre de 2016. No assentamento vive cerca de 250
famílias. O que marca a vida desses sujeitos é um processo de luta e resistência em conquistarem e permanecerem nesses territórios, lutando sempre por Políticas Sociais que atendam suas necessidades sociais. Dentro
do território existe uma Escola constituída por discentes e docentes da própria comunidade. Os assentados
em sua maioria vivem basicamente da agricultura familiar e de pequenos comércios. Os Recursos Hídricos da
comunidade são constituídos por poço artesiano (lavar louça, roupa, consumo humano) e barragem (banho,
fazer alimentos). Com o TC os discentes passam a compreender melhor as estruturas que rodeiam a vida dos
sujeitos do campo, com suas infinitas particularidade e modos de vida. Além disso, há mudanças de percepção
e uma reflexão sobre as próprias teorias pedagógicas e dos pensamentos sócio-educativos. Podemos concluir
então, que o TC é um contínuo e integrante do TU, e se faz importante no processo de formação dos futuros
professores.
PALAVRAS-CHAVE: educação do Campo; licenciatura; regime de alternância; tempo comunidade.
RESUMEN – Las Licenciaturas en Educación del Campo (LEdoC) trabajan en sistema de alternancia, o sea, en Tiempo
Universidad (TU) y Tiempo Comunidad (TC). Esta metodología indica la experiencia como un proceso clave en la producción de conocimiento para la formación del Educador del Campo. El objetivo de este estudio es presentar un Relato de
Experiencia del TC de la LEdoC de la Universidad Federal de Goiás – Regional Catalão, realizado en el Asentamiento de
Vista Alegre - Cristalina - GO, en primera mitad de 2016. No Asentamiento vive cerca de 250 familias. Lo que marca la
vida de estas personas es un proceso de lucha y resistencia en conquistar y permanecer en esos territorios, siempre luchando
por políticas sociales que satisfagan sus necesidades sociales. En el territorio hay una escuela compuesta por estudiantes y
profesores de la comunidad. Los Asentados en su gran mayoría viven de la agricultura familiar y los pequeños comercios.
Los recursos hídricos consisten en pozo artesiano (lava la ropa, el consumo humano) y la barrera (bañera, hacen que los
alimentos). Con TC los estudiantes pasan a comprender mejor las estructuras que rodean la vida de las personas del campo,
con sus infinitas particularidades y modos de vida. Además, existe lo cambio de percepción y la reflexion sobre lass propias
teorías pedagógicas y pensamientos socio-educativos. Podemos concluir entonces que el TC es una parte permanente e
integral del TU, y es importante en la formación de los futuros profesores.
PALABRAS CLAVE: educación del Campo; licenciatura; sistema de alternancia; tiempo comunidad.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a discussão de políticas públicas que
atendam à população do campo tem buscado sustentar
propostas de uma Educação do Campo condizentes com
as demandas do campo, por meio de medidas que promovam o desenvolvimento social e garantam a valorização
desses povos. Tais propostas ganharam espaço no cenário educacional nacional. Uma das ações que vem sendo
discutida atualmente é a carência de uma formação do

magistério fundamentada nos preceitos e na filosofia da
vida no campo, superando concepções de ensino urbanocêntricas, e voltadas para a vida do campo, seu ritmo, sua
cultura e seus processos educativos.
Desta maneira, para efetivar o acesso à Educação do
Campo, é necessário que se invista na formação de docentes, para atuarem nas escolas do campo, capazes e empoderados para colocar em prática um fazer pedagógico que
realmente esteja afinado com as questões que envolvem
os sujeitos do campo. Faz-se necessário então políticas
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que estimulem e tornem possíveis formações para sujeitos
com o potencial de atuar no educar do campo de maneira
transformadora. Tendo esse aspecto em vista, vem se
consolidando a proposta de criação da Licenciatura em
Educação do Campo (LEdoC) nas Instituições de Ensino
Superior (IES) brasileiras.
Para a consolidação da Licenciatura o governo federal do Brasil, em 2012, lança a política de Estado chamada
Programa Nacional de Educação do Campo – Pronacampo,
que deve dar apoio financeiro e técnico aos municípios,
estado e Distrito Federal para implementação da Política
Nacional de Educação do Campo. Um dos eixos dessa política é a Formação de Educadores, que veio ser implementada com a construção do Programa de Apoio à Formação
Superior em Licenciatura em Educação do Campo
(PROCAMPO), que prevê apoio estatal para a expansão
das LEdoC, que tem como objetivo de promover o acesso à
educação da população do campo. A licenciatura é voltada
para sujeitos que vivem no campo, e que tem a vontade de
atuar na educação da sua comunidade, ou para professores que já atuam nessas comunidades, e para os demais
sujeitos que desejam seguir essa profissão. O objetivo é
formar docentes principalmente para atuarem nos anos
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas
do campo (Brasil, 2014).
Como consequência da implementação dessas iniciativas do governo e diversas lutas sociais e políticas para
expansão da educação superior do campo, no Brasil já existe
42 cursos em IES brasileiras da graduação em LEdoC. É
importante enfatizar que essa conquista se deu sobre a
demanda dos movimentos sociais, a partir de suas ações
de luta por direitos, como acesso ao conhecimento e a
terra. Dessa forma, “o sentido da expansão da oferta das
Licenciaturas em Educação do Campo não pode ser compreendido em separado dos intensos conflitos em torno
do modelo de desenvolvimento hegemônico no campo na
atualidade” (Molina, 2015, p. 149).
Nessa perspectiva, no mês de outubro de 2012, o
Departamento de Educação da Regional Catalão, da
Universidade Federal de Goiás (UFG), propôs a criação do
curso de LEdoC em concorrência ao edital de seleção Nº
2/2012 – SESU/SETEC/SECADI/MEC de 31 de agosto de
2012. A proposta foi aprovada pelo MEC/SECADI por meio
da Portaria n. 72, de 21 de dezembro de 2012 da SECADI e
publicado no DOU edição n. 249, de 27 de dezembro de 2012.
Nesse percurso, o curso de LEdoC foi instituído na UFG
– Regional Catalão em 2013 com habilitação em Ciências
da Natureza na modalidade presencial em regime de
alternância (Tempo Universidade – Tempo Comunidade),
tendo como eixo orientador a formação para a docência e
a responsabilidade social. A primeira turma ingressou em
janeiro de 2014.
Desta maniera, no contexto da implantação e fortalecimento dessa política de educação de ensino superior para
a população do campo o objetivo desse trabalho é Relatar a
Experiência do Tempo Comunidade (TC) de uma turma da
LEdoC da UFG - Regional Catalão. A turma foi dividida em
grupo de cinco estudantes e cada grupo foi acompanhado
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de um professor. Neste grupo também participou um estudante de mestrado que faz estágio de docência (mestrando
do programa de pós-graduação em Educação da mesma
Universidade), somando assim, sete (7) sujeitos que vivenciaram essa experiência. Esse TC foi realizado no primeiro
semestre de 2016.
O Tempo Comunidade na LEdoC da UFG Catalão é
organizado na proporção de 70% de TU e 30% de TC. Cada
turma desenvolve um tema ao longo do semestre que deve
ser trabalhado na perspectiva interdisciplinar. Na turma
onde foi desenvolvida esta atividade, no primeiro semestre
de 2016, o tema foi recursos hídricos. O tema foi proposto
pela própria turma que que justificou a necessidade de
colocar em pauta essa questão em virtude da escassez de
água nas últimas décadas e que recentemente vem afetando
sobremaneira a região do sudeste goiano.
O TC inicia-se primeiramente com a construção pelo
corpo docente da LEdoC de um “Roteiro para Atividade do
Termo Comunidade”. Esse documento estrutura cronologicamente todas as atividades que ocorreram nos TC do
semestre em questão. Além disso, o roteiro estrutura um
percurso que deve ser realizado no TC, como por exemplo:
conhecer uma comunidade rural, descrever o local, realizar
um inventário hídrico da comunidade, coletar as águas e
verificar o pH (medida de acidez do meio), entre outras
questões. Nesse roteiro também é anexado um “Roteiro
de Entrevista de uma Morador da Comunidade”, com perguntas diretivas, como por exemplo: histórico do processo
de ocupação do território, relações de produção, estrutura
física, recursos hídricos, qualidade e tratamento da água,
entre outras coisas.
A partir desse Roteiro orientadora foi iniciado o TC.
A primeira ação foi a realização de uma Palestra com a
temática “Recursos Hídricos” que objetivou expor algumas
questões contemporâneas sobre o tema. Foi convidado um
professor da Regional que desenvolve pesquisas sobre o
reuso de água na fabricação de concreto. Nessa atividade
foram apresentados os principais aspectos que comprometem a segurança do fornecimento de água na nossa
sociedade, as iniciativas que os diferentes segmentos da
sociedade podem encabeçar para utilizar a água de forma
racional e a forma como a água da chuva pode ser guardada
e reaproveitada.
Desta maneira, com os discentes mais familiarizados
com a pauta dos Recursos Hídricos foram construídos os
grupos, com alunos da turma II da LEdoC, professores e
estagiário docente, como já relatado anteriormente nosso
grupo ficou composto por sete (7) integrantes. A partir daí
foi então necessário discutir e entrar em consenso sobre
qual comunidade iriámos realizar as atividades. A partir
das discussões definimos a visita a comunidade de origem
de uma das integrantes do grupo, a comunidade trata-se
de um Projeto de Assentamento Vista Alegre localizado
em Cristalina – Goiás. A Comunidade fica a aproximadamente 185 Km de Catalão – GO. Para realizarmos a
vivência ao Assentamento organizamos então um final
de semana, saímos de Catalão no sábado pela manhã e
ficamos no Assentamento até domingo no fim da tarde,
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nos hospedamos em uma das famílias da comunidade,
intensificando nossa imersão naquele espaço e nas histórias
daqueles sujeitos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
Como boa parte das experiências em educação do campo, as
LEdoCs funcionam em regime de alternância. A formação
por alternância surge na França, onde começa a ser utilizada como metodologia no sistema de educação no início do
século XX. Surge no contexto onde trabalhadores e trabalhadoras do campo começaram a se organizar para a criação
de escolas que possibilitasse a matrícula de seus filhos juntos a sua família, sem precisar ocorrer uma mudança de território ou total desvinculação com o campo para esses terem
acesso a educação formal de qualidade. A primeira experiência no Brasil aconteceu em 1969 no Espirito Santo que
a concebeu em escolas de caráter profissional. Atualmente
os Centros de Formação por Alternância (CEFFAs) a partir
das Escolas Famílias Agrícolas, Casas Familiares Rurais e
Escolas Comunitárias Rurais já possuem 250 experiências
dessa dinâmica de ensino, sendo também utilizada nas
LEdoC (Antunes-Rocha; Martins, 2011).
Desse modo, a alternância se configura nos discentes
alternarem Tempo Universidade (TU) ou Escola e Tempo
Comunidade (TC), mas não apenas na perspectiva de um
alternar simplesmente física, esse movimento de inserção no espaço educativo e na realidade comunitárias se
dá com base no princípios: “a vida ensina mais do que
a escola; que se aprende também na família, a partir da
experiência do trabalho, da participação na comunidade,
nas lutas, nas organizações, nos movimentos sociais”
(Antunes-Rocha; Martins, 2011, p.216). Essa metodologia,
além não tiram os sujeitos do campo dos seus espaços de
vida, também indica a experiência como processo fundamental para a aprendizagem e na produção de saberes,
onde os discentes iniciam um processo de formação como
ator principal, a partir da realidade concreta dos coletivos.
Destarte, o processo de ensino e aprendizagem se dá em
uma dinâmica de movimento em diferentes espaços, com
a finalidade de integrar os saberes de cada tempo de forma
dinâmica (o TU e TC).
Nessa perspectiva analítica e prática, na alternância, a realização das atividades é entendida não como complementar,
mas de interação permanente entre as atividades formativas
e o trabalho formador no processo educativo, em que os sujeitos e os sistemas constituem-se em movimento dinâmica de
formação e não uma mera transmissão de conhecimento
(Antunes-Rocha e Martins, 2011, p.217).

Há uma coresponsabilização dos alternantes sobre seu
processo de formação, tendo a interdisciplinaridade também como eixo essencial, pois a partir do momento que
o TC possibilita empoderamento sobre as particularidades do campo, suas questões históricas, culturas, sociais
e políticas, esses sujeitos devem ser capazes de associar
os saberes formais e disciplinares, com valores, saberes e
conhecimentos produzidos nas relações sociais e reais das

comunidades. Produzindo um movimento interdisciplinar
que supõe a comunicação entre realidade social do campo
e seus saberes e os saberes acadêmicos (Brasil, 2014; Costa,
Alves e Faleiro, 2015).
Dessa maneira, o currículo da LEdoC prevê uma formação em alternância, com o intuito de fortalecer a ponte
entre as construções acadêmica do estudante, e sua realidade social, para que ele possa a todo momento aplicar
e pensar o saber acadêmico acoplado com suas vivências
e as contradições do campo. Além de essa estratégia evitar que os estudantes que vivem no campo deixem de ter
vínculo com sua comunidade, por causa da universidade,
pois não é necessário sair do seu contexto para ter acesso
ao desenvolvimento educacional (Brasil, 2014; Costa, Alves
e Faleiro, 2015). Nessa perspectiva, entendemos que a formação por alternância nos induz ao trabalho intercisiplinar
uma vez que a interdisciplinaridade é uma proposta que
busca a dialogicidade das ciências com o conhecimento
(Thiesen, 2008), ou seja, do saber científico com o saber
popular. Acreditamos ser este um caminho para lidarmos
com um dos grandes desafios da cultura escolar dominante,
no modelo acadêmico tradicional, que é constantemente
desafiada a considerar novas formas de pensar e organizar
o processo formativo com a finalidade de acolher os novos
sujeitos no espaço acadêmico e outras formas de produção do conhecimento. Nessa perspectiva, acreditamos que
a realidade do campo brasileiro, seus sujeitos, nativos e
moradores, os diferentes modelos de ocupação, formatos
de organização, culturas, costumes, modos de vida, de luta,
resistências, tensões, partilhas e solidariedades, marcadas
por dinâmicas de permanências e deslocamentos, dentre
outros processos, vivenciados e experimentados pelos sujeitos e comunidades da zona rural são riquezas que precisam
ser trabalhadas pelas instituições de ensino. São esses os
elementos que nos orientarão na busca por uma educação
contextualizada, construída coletivamente pelos sujeitos
do campo e contestadora da perspectiva hegemônica de
educação, de sociedade e de campo, respeitando e valorizando os camponeses em seus saberes, seus valores e sua
cultura (Arroyo, Caldart e Molina, 2004).

3. RESULTADOS
Os assentamentos são constituídos por diversos sujeitos
que estão engajados nas lutas pela da terra. Essas novas
unidades vem modificando a configuração agrária brasileira, com seus modos de vida, de produção, moradia, relação com a natureza, consumo, trabalho e lazer, bem como
novas necessidades sociais, como acesso à educação, saúde,
assistência social nesses espaços. Desta forma, os assentamentos estão realizando grandes modificações na estrutura
fundiária do país, ou seja, no desenvolvimento societário
do Brasil, e vem se expandindo com tempo (Leite, 2012).
Desse jeito, esse se configura como um espaço riquíssimo
para a realização do TC, devido ao seu percurso histórico
de luta e resistentes dos Movimentos Sociais do Campo,
determinando esses nos espaços de vida e existência a
partir da justiça social, democratizando ao acesso à terra.
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3.1. Descobrindo a história da comunidade

lá existe muita ambição [...]. Logo estarão no futuro lutando por
um pedaço de terra. Se esquecem que a base é a agricultura” (José).

De acordo com alguns moradores com quem conversamos,
estão assentadas no Assentamento Vista Alegre cerca de 250
famílias, definidas por eles como parceleiros, no entanto,
nem todos que foram beneficiados vivem na sua parcela.
Cada família possui parcela com tamanho médio de cerca
de 12 a 15 hectares.
Ao chegarmos no Assentamento fomos recebidos pela
família que nos acolheu em sua casa, e assim já iniciamos
conversas com os membros dessa família, Joana e José (a
todo momento durante o estudo serão usados nomes fictícios) para descobrir um pouco sobre suas histórias de suas
vidas, bem como a história do Assentamento.
Ao iniciar a conversa José nos falou sobre sua chegada
ao local, em 1999, relatando que nunca tinha vivenciado
o processo de ocupação do Território pelos Movimentos
Sociais (um deles o Movimento Social de Trabalhadores
Sem Terra – MST), veio de Goiânia – GO, do meio urbano,
decidido então a viver no território rural, devido seu
sentimento e vínculos com os modos de vida do campo.
Deixou sua esposa em Goiânia e foi sozinho para o assentamento. Quando chegou estavam no iniciando o Projeto de
Assentamento, então ele também se assentou em uma parte
do terreno. Primeiramente, permaneceu os quatro primeiros meses vivendo em uma lona preta, pela a inviabilidade
de comprar materiais para construir uma casa. Logo depois,
trabalhou nas fazendas vizinhas para começar a construir
uma casa e buscar sua esposa que ficou em Goiânia, e assim
foi feito. Uma de suas falas nos chamou atenção:
“Isso (chegada ao assentamento) para mim não é sofrer e sim construir experiências” (José)

Quando questionado “O que o motivava?” sua resposta foi
“Esperança”, quando perguntado se ele tinha se arrependido
de algo relatou “De maneira alguma!”, além disso falou ser
muito feliz naqueles espaços, onde construiu muitas histórias e bens afetivos, sociais e materiais. José, é um sujeito
que se empoderou a partir do processo de Assentamento, se
conhecendo com capaz de lutar por seus direitos e conduzir
seus percursos de vida, formulado estratégias de ação para
a conquista de um território para existir com sua família
(Melgarejo, 2001).
Além disso, podemos notar nas falas de José, que apesar
de ter vindo da cidade, possui uma outra relação com a
terra, reflexo de uma intensa Cultura Camponesa, que é
explicada pelo seu histórico de vida na infância no campo.
A cultura camponesa se caracteriza justamente por essa
construção de uma relação de querer estar com a natureza, bem como as relações com a natureza, dinâmicas
familiares, construindo um território para sua existência
com expressões pessoais, com relações sociais firmadas a
partir da humanização de si mesmo e a humanização dos
elementos naturais que o cerca (Tardin, 2012). Outra fala
chama atenção:
“Muitos pensam que só na cidade tem qualidade de vida, porém
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José então desconstrói esse pensamento hegemônico
que aponta a cidade como espaço de qualidade de vida,
questionamento concepções que afirmam a ausência de
conscientização sobre um modo de vida mais solidário e a
falta de reconhecimento do campo como espaço integrado e
fundamental para o desenvolvimento do Estado brasileiro.
Desconstruindo desta maneira, a Ideologia Civilizatória,
que produz pensamento abissal entre campo e cidade, que
é hegemônico nas instituições da sociedade, inclusive nos
ambientes acadêmicos (Arroyo, s/a).

3.2. Modos de vida e produção
3.2.1. Dinâmicas da vida comunitária, modos de
lazer e sociabilidade
O que marca a vida desses sujeitos é um processo de luta
e resistência em conquistarem e permanecerem nesses
territórios, lutando sempre por Políticas Sociais em seus
locais, e que atendam suas necessidades sociais. Desse
modo, esses Movimentos fazem parte de um conjunto
de aspetos que marcam essa cultura, como, por exemplo,
relações cotidianas com a natureza, cooperativada, relação
familiar, comunitária, territorial, práticas, trabalho, modos
de falar etc., todos esses aspectos se constituem, resistem e
se transformam dentro de uma dinâmica adversa, marcadas por tensões materiais, políticas e sociais (Tardin, 2012).
A partir desses aspectos se constituem uma vida comunitária, onde existe diversas ações conjuntas entre os
assentados para construir alguns avançamos na comunidade. Alguns exemplos dessas ações são: a construção da
Associação de Agricultores Assentados da Reforma Agrária,
que tem como objetivo fortalecer o território e unificar
forças para a luta por direitos sociais de permanência e
avanços no assentamento; existe também Centro Esportivo
União Vista Alegre, que promove ações esportivas e subsidiam o time de futebol do assentamento, além de fazer
vinculação com a Escola; e a promoção de uma Feira, que
ocorre todo domingo, que tem por objetivo promover um
espaço de venda e troca entre os próprios assentados, contribuindo um fluxo econômico comunitário. Essas iniciativas promovem e potencializam as relações comunitárias de
cooperação, unificando esses sujeitos de forma territorial
e em uma rede de relações.

3.2.2. Escola
Dentro do Assentamento existe uma Escola com 14 docentes
e 150 alunos. O que nos chamou atenção é o fato de todos
os docentes da escola serem integrantes da própria comunidade, sendo então sujeitos que compreendem a história
e a dinâmica de vida dos alunos, o que é algo fundamental
para o processo educacional dos sujeitos do campo, sendo
diretriz fundamental do curso LEdoC.
Concebemos que essa característica territorial do
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docente é fundamental para as escolas do campo, pois o
docente se torna mais capaz de entender as questões que
envolver os sujeitos que vivem no campo, com seus modos
de vida, cultura, movimentos de luta e resistência pela terra
e por políticas públicas, bem como todas as contradições
que envolve esse território com múltiplos atores, dessa
forma, se torna mais viável conceber práticas educativas
para ir de encontro com essas contradições, objetivando
supera-las e fortalecer o processo de resistência contra
movimentos de opressão (Molina; Sá, 2011).
A antiga escola do assentamento foi submersa pela
construção da barragem, essa escola atual é fruto de um
movimento de luta, dos próprios líderes, que tencionaram o Município de Cristalina-GO para a construção
dessa escola. Além disso, a construção da escola também
foi subsidiada pela empresa que construiu a barragem em
questão. Afirmando mais uma vez como esse processo de
Movimentação direciona a existência desses sujeitos.

3.2.3. Modos de produção
Os assentados em sua grande maioria são pequenos produtores, e vivem basicamente da agricultura familiar e
de pequenos comércios entre os próprios moradores do
assentamento e trabalham por contrato nas empresas da
região. Os moradores que nos acolheram possuem uma
pequena oficina de funilaria, além de algumas plantações
de eucalipto, que perdeu quando a barragem alagou parte
de suas terras. Atualmente está trabalhando de contrato na
empresa durante a semana, na cidade de Cristalina – GO,
e sua esposa trabalha na feira que tem todo domingo no
assentamento, vende churrasco. Outros dedicam-se à criação de gado leiteiro e à produção de hortifrúti. Visitamos
uma plantação de maracujá cuja produção é vendida para
a exportação, porém essa é uma realidade muito específica
pois a maioria dos assentados reproduzem em uma lógica
de agricultura camponesa, para sua própria subsistência.
Além desses meios de produção de caráter familiares, existe no Assentamento uma Cooperativa chamada
Formiga Operária que produz Farinha de Mandioca. A cooperativa foi inaugurada em 2013, e foi por pela empresa que
construiu a barragem (Eletrobras - Furnas) como forma
de compensar os moradores pelos prejuízos causado pelo
alagamento de terras. Tendo como expectativa incrementar
a renda das famílias, o que não acontece. O coordenador da
Cooperativa, discorre que há uma dificuldade de a produção
funcionar de forma mais intensa pelo fato dos assentados
não terem a matéria prima (mandioca) sempre, então a
produção ocorre apenas as vezes, pois há uma dificuldade
das famílias se dedicarem à produção de mandioca. Essa
dificuldade pode ser explicada pela ausência de habilidade
para o cultivo desse Planta, ou até mesmo a falta de incentivo e organização comunitário em volta dessa cooperativa. Notamos então que não basta a construção de uma
cooperativa, mas é oferecer outras estratégias para que a
população poder atuar efetivamente na mesma. Além disso,
antes de sua construção seria necessário a consulta dos
assentados, para investigar quais eram suas necessidades

de produção e o que poderia dar mais certo no formato de
cooperativa. Não adianta o investimento, se não se empodera os sujeitos e os consultam sobre suas reais potencialidades e demandas.

3.2.4. Recursos hídricos e barragem
Os Recursos Hídricos da Comunidade são constituídos por
poço artesiano e barragem. O poço artesiano é mais utilizado nas tarefas de casa (lavar louça, limpar a casa, lavar
roupa, etc), uso e consumo humano (banho, fazer alimentos). A barragem é utilizada para o consumo de animais
(gado, galinha, cachorro e gato) e para cultivo da agricultura.
O potencial de hidrogênio (pH) das águas testadas nos
pHmetros, indicaram um pH de 4,73 do poço e 4,54 da
barragem, isso indica que a água é ácida, com essa acidez a água apresenta gosto desagradável (amargo) e pode
causar problemas digestivos. No Brasil, quem determina
todos os Padrões de Potabilidade da agua é a Portaria 2914
(Brasil, 2011). Essa Portaria recomenda que o valor do pH
da água destinada ao consumo humano e fornecida pela
rede pública de abastecimento esteja na faixa entre 6.0 a
9.5. O pH sugerido para a água potável está entre 6,5 a 7,
indicando a neutralidade da água. Do mais, o pH pouco
diz sobre a qualidade da água, pois não há a analise sobre
a presença de microorganismos, patógenos ou puluentes
químicos, tendo que ter uma análise então mais profunda.
Os agricultores utilizam em sua maioria utilizam a técnica de Gotejamento, que se caracteriza por uma técnica
eficaz e prática de irrigação com a quantidade adequada
de água por meio de tubos que ficam próximos às raízes,
essa técnica economiza água e diminui o aparecimento de
doenças fúngicas nos vegetais.
A construção da Barragem no rio que passa no
Assentamento teve impacto negativa na constituição de
assentamento, pois com sua construção uma parte do
assentamento foi imersa, e as famílias desse local teve
que se realocar em outros espaços do assentamento ou ir
para outros assentamentos vizinhos. Além disso, a própria
escola dos assentados foi imersa, tendo que ser construída
novamente em outro espaço. Um relato nessa perspectiva
nos chama atenção:
“Essa barragem não foi boa para gente não, eu ia procurar orquídeas na mata, e era muito bom, agora tudo foi coberto pela água”
(assentado 07).

Podemos notar então que a barragem teve impactos
nocivos na própria produção de vida desses sujeitos, como
em seus momentos de lazer. Zen e Ferreira (2012) aponta
que a construção das barragens tem múltiplos impactos nas
regiões, pelo alongamento da terra, os desvios dos rios, e a
infinidades de impactos fauna aquática, desfavorecendo as
atividades pesqueiras. Bem como “a destruição de florestas
e terras agricultáveis, e milhares de pessoas são expulsas
de seus territórios e perdem a fonte de sustento ligada ao
rio e às áreas alagadas” (Zen; Ferreira, 2012, p.489), esses
fatos podemos perceber no assentamento em questão, com
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impacto micro e macrossociais. Muitas vezes a indenização
da empresa que construiu a barragem não são suficientes
para recompensar os impactos na vida desses sujeitos.

3.2.5. Mudanças de percepção e o princípio educativo
No momento e depois da realização do TC podemos perceber alguns efeitos no processo de mudança de concepção
dos integrantes do grupo acerca da comunidade visitada.
Notamos que há uma desconstrução da ideia do que é um
Assentamento, pois por se tratar de um território ocupado e
conquistado pelos Movimentos Sociais, ainda a concepções
criminalizatórias sobre esse espaço, colocando os sujeitos
que estão ali como “invasores”, “oportunistas” e “vagabundos”. Essas concepções se dão por processos midiáticos e
das próprias instituições estatais que contribuem para
a construção desse imaginário social que criminaliza as
ações e manifestações dos movimentos sociais e os frutos
das suas conquistas, como o Assentamento. Desta forma “o
Estado atribui a condição de crime às manifestações sociais
e a suas lideranças, com vistas a intimidar e inviabilizar a
luta social” (Filho, 2012). Nessa perspectiva uma fala de um
integrante do grupo nos chamou atenção:
“Ao vivenciar a realidade dos assentados podemos ver que a luta
pela democratização da terra é justa, pois aquela terra que estrava
concentrada na mão de um só fazendeiro agora é espaço de vida para
muitas famílias que não tinham terra” (integrante 01).

A partir da fala do integrante 01 notamos como acontece
a construção de uma nova percepção sobre os Assentados e
seu território conquistado e os Movimentos Sociais, reconhecendo a importância de suas ações para uma divisão de
terra mais democrática. Compreendendo os movimentos
sociais enquanto sujeitos que
[...] pressionam o Estado a promover e efetivar os direitos
humanos do povo, desestabilizando o poder econômico do
latifúndio criminoso, que degrada o meio ambiente, que não
produz alimentos, que explora o trabalho escravo, que assassina defensores dos direitos humanos e que causa conflitos
e tensão social (FILHO, 2012, p. 215).

Deste modo, os discentes passam a compreender melhor
as estruturam que rodeiam a vida dos sujeitos do campo,
com suas infinitas particularidade e modos de vida. Há
uma compreensão sobre a Cultura Camponesa, pois com o
avanço do capitalismo e das estruturas fundiárias no campo
a um processo devastador para a existência do campesinato brasileiro, onde sua participação não é integrada de
maneira democrática nos seus próprios territórios, e seus
valores culturais e sociais passam a ser negados e oprimidos, esse sujeito então, é objetivado, como força de trabalho
e cidadão de segunda classe (Forman, 2009). Uma das falas
dos discentes chamam atenção:
“Mesmo eu também sendo do campo, tinha muitas coisas lá (no
assentamento) que eu não sabia” (integrante 05).
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Assim, há um reconhecimento das múltiplas expressões
culturais do campo brasileiro, que possui pontos comuns
com outras comunidades do campo, mas também possui
suas particularidades. Há um reconhecimento dessas culturas, desmistificando processos instituídos que inferiorizam seus modos de vida. Outro processo que podemos
perceber nos integrantes dessa experiência, é o profundo
aprendizado com os Assentados, e seus movimentos de
organização no campo.

4. CONCLUSÃO
Podemos concluir então, que o TC é um contínuo e integrante do TU, e se faz importante no processo de formação dos futuros professores, pois mais do que conteúdos
formais e curriculares os graduandos que não são originários e/ou moradores do campo precisam ter vivências e
convivências com os povos do campo dando significados e
sentidos ao complexo contexto em que estão inseridos. Já
aos alunos que são oriundos do campo o TC é um momento
de aumentar e valorizar suas origens e raízes com a comunidade de origem.
Com o TC há uma reflexão sobre as próprias teorias
pedagógicas e os pensamento sócio-educativo, descontruindo “pedagogias construídas do lado de cá para tirar
os coletivos populares da ignorância, irracionalidade, da
falsa consciência” (Arroyo, s/a, s/p). Ou seja, há um repensar
das conspecções pedagógicas construídas em espaços ditos
“civilizados e racionais” que tendem a pensar os sujeitos do
campo como irracionais, ignorantes, sem conhecimento,
onde a educação precisa tira-los desses lugares e trazerem
para a racionalidade e conscientização hegemônica. Desse
jeito, o TC acarreta esse questionamento dessas pedagogias, para observar que os Movimentos Sociais, bem como
os Assentamentos, têm seus próprios movimentos pedagógicos, reconhecendo assim, que esses sujeitos têm seu
modo de conhecer a realidade, que possuem racionalidade e
consciência legitima sobre si mesmo e as estruturas sociais.
Nessas perspectivas notamos que o TC, apesar de ainda
ocorrer em um espaço de tempo curto (apenas dois dias) é
uma vivência com suficiente para acarretar um processo
de vinculação entre os saberes do TU s produções de vida
do campo brasileiro. Formando sujeitos, que serão futuros
docentes mais conscientes sobre as desigualdades e diversidades desses territórios historicamente marginalizados.
Reconhecemos que o TC possibilita então uma articulação
dos processos de ensino e aprendizagem com a dinâmica
cotidiana (Antunes-Rocha; Martins, 2011).
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na educação básica por meio de atividades experimentais
The Astroem project: interdisciplinarity in scientific knowledge building in basic education through
experimental activities
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RESUMO – Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato sobre a contribuição do Projeto Astroem
II para a construção dos conhecimentos científicos na Educação Básica num contexto interdisciplinar. Para
tanto, trazemos uma breve descrição do desenvolvimento das aulas do projeto, centrando-se nas atividades
experimentais desenvolvidas pelos alunos e numa pesquisa qualitativa realizada com os docentes da unidade
escolar participante sobre a aplicação dos conhecimentos de Mecânica Aplicada. Os resultados demonstraram
que as atividades experimentais por meio de trabalho colaborativo contribuíram significativamente para o
processo de alfabetização científica dos alunos, bem como estimularam o interesse dos alunos pelas aulas de
Física e trouxeram novos recursos didáticos para os professores aperfeiçoarem a sua prática docente.
PALAVRAS-CHAVE: projeto astroem II; experimentos; ensino de ciências; conhecimento científico.
ABSTRACT – This work aims to present a report on the Astroem II Project contribution to the construction of scientific
knowledge in basic education in an interdisciplinary context. Therefore, we present a brief description of the development of
the project classes, focusing on experimental activities developed by the students and a qualitative survey of the teachers of
the school about Applied Mechanics knowledge. The results showed that the experimental activities through collaborative
work contributed significantly to the scientific literacy process for students and stimulated the interest of students by classes
of Physics and brought new teaching resources for teachers to enhance their teaching practice.
KEYWORDS: project astroem II, experiments, science education, scientific knowledge.

1. INTRODUÇÃO
Embora a disseminação do enfoque CTSA (Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente) tenha sido efetivo nos últimos anos no contexto do Ensino de Ciências,
e diversas pesquisas tenham abordado a questão da importância da alfabetização científica (CHASSOT, 2003; AULER
e DELIZOICOV, 2001; SASSERON e CARVALHO, 2008) com
estudos voltados para a argumentação e a contribuição dos
espaços não-formais de ensino na formação dos conceitos
científicos, ainda os índices de analfabetismo científico são
elevados no Brasil.
Há um esforço contínuo das sociedades científicas e
políticas públicas voltadas para a divulgação científica e
popularização da Ciência, por meio da promoção de competições científicas e expansão dos museus de ciências
itinerantes, dentre outras ações, mas espera-se que os seus
impactos possam ter um alcance maior, embora os resultados destas ações tenham sido bastante significativos nos
últimos anos. As questões que envolvem a abordagem dos
conteúdos científicos no contexto escolar ainda são latentes
e evidenciam discussões sobre a formação dos professores
de Ciências, a não valorização dos conhecimentos prévios
dos alunos, falta de laboratórios, ensino descontextualizado

e meramente reprodutivo e informativo. O desempenho
dos alunos brasileiros nas provas de Matemática, Leitura
e Ciências, aplicadas pelo Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes (Pisa) está aquém do esperado e
revela o analfabetismo científico (OLIVEIRA, VECCHIA e
CARNEIRO, 2015) pelo baixo nível de proficiência no que
diz respeito ao letramento científico, como podemos ver
nos resultados de 2012:
Em Ciências, 55,3% dos alunos brasileiros estacionaram no
mesmo nível 1, ou seja, não conseguem trazer os conhecimentos para assuntos do seu cotidiano, e nem dar explicações científicas que são explícitas em relação às evidências.
Ficamos em 59º lugar, com 405 pontos, atrás da Argentina,
com 406. (ALEXANDRE, 2015, p. 17)

A alfabetização científica envolve o desenvolvimento de
competências e habilidades que conduzem gradativamente
o aluno à formação dos conceitos científicos, sua apropriação e utilização adequada nos diferentes contextos, assim
como o domínio da linguagem científica. As competências
e habilidades estão elencadas nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (BRASIL, 1998) e Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2002) e em
diversas propostas curriculares de Estados e Municípios
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brasileiros. Dessa forma, é necessário que o planejamento
de ensino dê maior atenção ao desenvolvimento das competências e habilidades no que diz respeito ao Ensino de
Ciências e as práticas docentes possam realmente proporcionar uma avaliação formativa que possibilite identificar
as dificuldades dos alunos e direcione para um trabalho
que vise sua superação.
Em que pese a evolução das tecnologias de informação
e comunicação, principalmente com o advento da internet,
que permite o acesso aos conhecimentos científicos por
meio de páginas de institutos científicos, artigos científicos,
recursos didáticos como applets e simuladores, visita aos
museus virtuais, aulas e vídeos no You tube, entre outros,
a escola e as aulas de Ciências ainda constituem o principal referencial para o contato com os conhecimentos
científicos por uma grande parcela da população. Assim,
a escola exerce um papel fundamental na formação dos
conhecimentos científicos e para a alfabetização científica.
Além do mais a adoção de uma abordagem interdisciplinar
proporciona uma visão não compartimentada do conhecimento e dessa forma o aluno pode perceber as relações
existentes entre os conceitos e os contextos de sua aplicação. Nesse sentido, os projetos extracurriculares podem
contribuir para auxiliar a escola nesse processo como foi
o caso do Projeto Astroem II.
O Projeto Astroem II é uma iniciativa da Universidade
Federal do ABC, localizada nos municípios de Santo André
(SP) e São Bernardo do Campo (SP). Executado por alunos do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e das
Engenharias da UFABC constitui uma continuidade do
Projeto Astroem I iniciado em 2013. Com apoio da PróReitoria de Extensão e Cultura (Proec), o projeto abrange
as escolas públicas localizadas nos municípios do Grande
ABC, com enfoque interdisciplinar e contextualizado
visando cooperar com o processo de alfabetização científica
e difusão da Ciência. Assim, neste trabalho, apresentamos
um breve relato sobre a contribuição do Projeto Astroem
II desenvolvido numa escola pública da rede estadual no
município de Mauá (SP) com alunos do Ensino Médio. Para
tanto, apresentamos uma breve descrição do desenvolvimento das aulas do projeto, centrando-se nas atividades
experimentais confeccionadas com material de baixo custo
e pesquisa qualitativa realizada com os docentes da unidade
escolar participante sobre a aplicação dos conhecimentos
de Mecânica Aplicada.

2. INTERDISCIPLINARIDADE E OS
PROJETOS DE EXTENSÃO
A Universidade Federal do ABC (UFABC) tem seu projeto
pedagógico com enfoque na interdisciplinaridade e com
oferta de bacharelados interdisciplinares (Bacharelado em
Ciências & Tecnologia - BC&T e Bacharelado em Ciências
& Humanidades - BC&H), proporcionando uma visão sistêmica do conhecimento, suas singularidades e relações
entre diversas áreas. Após cursá-los, os alunos podem
escolher uma área específica de formação, optando por
outras graduações ou programas de Stricto Sensu. É um
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modelo pioneiro no contexto do Ensino Superior Brasileiro
e ainda constitui-se como um grande desafio. A concepção
do bacharelado interdisciplinar desencadeou a elaboração dos Referenciais Orientadores para os Bacharelados
Interdisciplinares e Similares publicado em 2010 pelo
Ministério da Educação.
A Universidade Federal do ABC foi criada em 2005 por
meio da Lei nº 11.145/2005 (alterada pela Lei nº 13.110/2015)
e iniciou suas atividades em 2006 no Campus Santo André
(SP). O ingresso nos cursos de graduação ocorre por meio
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), disponibilizando-se
cotas sociais, raciais e para pessoas com deficiência, amparadas por ações afirmativas de permanência, destacando-se
as cotas destinadas aos alunos oriundos da rede pública de
ensino. Os cursos de graduação da UFABC adotam conceito
em suas avaliações. O projeto pedagógico da UFABC “propõe uma matriz interdisciplinar que considera a revolução
no progresso da ciência originada pela intercessão de várias
áreas do conhecimento científico e tecnológico.” (UFABC,
2005, p.7) Para tanto, a organização acadêmica é fundamentada em três centros: Centro de Ciências Naturais e
Humanas, Centro de Matemática, Computação e Cognição
e Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais
Aplicadas, justificando-se que:
Para levar a efeito o projeto de pesquisa e ensino da UFABC,
procurando evitar uma separação muito grande entre áreas
de conhecimento que inevitavelmente levam a construção
de setores estanques, a UFABC não se organiza num modelo
de divisão departamental. A eliminação de departamentos é
um avanço que permite uma interlocução permanente entre
os docentes e discentes trabalhando numa forma interdisciplinar. (UFABC, 2005, p.35)

No contexto interdisciplinar da UFABC, a flexibilidade
curricular contribui para a concretude dos eixos de formação e no desenvolvimento de competências e habilidades, conforme podemos observar pela colocação do Prof
Dr Sidney Jard da Silva, na dissertação de Mestrado de
Christovão (2013, p. 67): “A matriz curricular da UFABC
incentiva a curiosidade científica, a criatividade intelectual e a autonomia didática. Desde cedo nossos alunos
são incentivados a fazer escolhas sobre a sua trajetória
acadêmica, inclusive sobre as disciplinas a serem cursadas.” O enfoque interdisciplinar está presente em diversos
projetos de extensão da UFABC como o Projeto Astroem.
O Projeto Astroem iniciou-se em 2013, situa-se na área de
Ensino de Ciências e destina-se à Educação Básica. Adota
um enfoque interdisciplinar na abordagem dos conteúdos
de Astronáutica, Astronomia e Mecânica Aplicada como
será relatado adiante. Esse diálogo com outras disciplinas
na abordagem de conteúdos científicos é fundamental para
a superação das especializações que limitam o olhar e a
percepção das inter-relações conceituais e os projetos são
veículos para efetivação de propostas que quebrem com a
linearidade imposta pela concepção disciplinar nas aulas
de Ciências e tragam mudanças nas práticas pedagógicas:
Os professores sentem-se desconfortáveis fora dos limites
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estritos da área disciplinar na qual aprenderam a se deslocar em consequência de sua formação tradicional. Mesmo
que exista, por parte de alguns deles, consciência de que a
abordagem interdisciplinar oferece ganho de significado
aos alunos. Analisar situações quando se tem o cotidiano
como referência, apresentam dificuldades de ordem conceitual, metodológica, práticas e didáticas, e impedem que se
ultrapasse as fronteiras seguras do conhecimento disciplinar
que eles detém. A inexistência de contrapontos teóricos e
práticos, que pudessem compensar a forte ênfase disciplinar
obtida ao longo de sua formação, torna as práticas interdisciplinares uma aventura perigosa e a todo custo evitada
pelos professores em geral. Desta forma, o conhecimento
por projetos é pouco enfatizado e exercitado no contexto
escolar. (PIETROCOLA e RICARDO, 2013, p. 12)

No âmbito de projetos, Pietrocola e Ricardo (2013, p.
12) explicam as especificidades do que é interdisciplinar:
Interdisciplinar aqui indica o atributo de uma representação
produzida em determinado projeto que não pode ser reduzida
aos cânones de apenas uma disciplina, nem decomposto em
várias delas sem perder o seu significado. Deste modo, se
constitui em uma representação que é o cruzamento de várias
perspectivas disciplinares sem, no entanto, se reduzir a elas.

No planejamento de projetos interdisciplinares, Fazenda
(1994) ressalta a importância de “perceber-se interdisciplinar” num espaço com heterogeneidades, dicotomias e
reciprocidades. Fourez (1993, 1994) apud Pietrocola, Alves
Filho e Pinheiro (2003) recomenda a inserção de ilhas interdisciplinares de racionalidade, que visem à resolução de
problemas ligados ao cotidiano por meio da interlocução
dos conhecimentos disciplinares e que contribuam com a
alfabetização científica. Por sua vez, cabe lembrar que a
interdisciplinaridade é amplamente difundida nos documentos oficiais da Educação Básica como Parâmetros
Curriculares Nacionais (1998), Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (2000), PCNEM Mais (2002)
e Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2006):
É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe
um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento,
um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse
sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, compreender, intervir,
mudar, prever, algo que desafia uma disciplina isolada e atrai
a atenção de mais de um olhar, talvez vários. Explicação, compreensão, intervenção são processos que requerem um conhecimento que vai além da descrição da realidade e mobiliza
competências cognitivas para deduzir, tirar inferências ou
fazer previsões a partir do fato observado (BRASIL, 2000, p.76).

Contudo, é necessário que todos contribuam para que a
interdisciplinaridade tenha efetividade na Educação Básica
e para tanto, Lavaqui e Batista (2007) esclarecem que deva
ocorrer em três planos: o curricular, o didático e o pedagógico. Em síntese, estes três planos abrangem a estruturação
do currículo, o planejamento das intervenções educativas
e as situações de aprendizagem. E é nesse sentido, que o
Projeto Astroem II caminhou, fornecendo subsídios para

repensar o currículo e as práticas pedagógicas, num contexto interdisciplinar, a fim de dar um novo horizonte ao
Ensino de Física, e que será relatado a seguir.

3. O PROJETO ASTROEM
3.1. Os experimentos
Em 2014, o Projeto Astroem II foi desenvolvido em uma
escola da rede pública estadual do município de Mauá
(SP), localizado na região do Grande ABC, num período
de 10 meses. O projeto envolveu alunos da graduação da
UFABC - Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e
das Engenharias - que atuaram como multiplicadores dos
conhecimentos científicos de Astronomia, Astronáutica e
Mecânica Aplicada, por meio de aulas teóricas e práticas
numa perspectiva interdisciplinar e competições científicas
com abordagem colaborativa (FULLAN e HARGREAVES,
2000; DAMIANI, 2008). Por outro lado, os alunos participantes do projeto tiveram a oportunidade de conhecer
a Universidade Federal do ABC (UFABC) e o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), instituições de
Ensino Superior que promovem o ensino, pesquisa e extensão e o SABINA (Escola Parque do Conhecimento), espaço
não-formal de ensino que contribui significativamente para
o processo de alfabetização científica do público escolar e
do público em geral.
Figura 1 – Visita ao Sabina (Escola Parque do
Conhecimento)

O planejamento das aulas e o desenvolvimento do
material didático potencialmente significativo utilizado
no Projeto Astroem II teve a supervisão e orientação dos
professores doutores Claudia Celeste Celestino e Wesley
Góis, ambos da Universidade Federal do ABC. Outra iniciativa importante do Projeto Astroem II foi a realização
de experimentos (ANDRADE; MASSABNI, 2011; Zompero
e Laburú, 2011) na sala de aula, com material de baixo custo
(HIRÇA, 2013), desmistificando a questão da necessidade
de laboratório para a realização de atividades práticas
(BASSOLI, 2014). O projeto adotou a perspectiva hands on
nas atividades práticas, dando oportunidade aos alunos de
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participarem efetivamente das atividades de experimentação, construindo os artefatos que seriam utilizados na
experimentação. Hirça (2013) explica que essa perspectiva
contribui para aumentar o interesse dos alunos por atividades práticas, incentivar a criatividade dos alunos na
resolução de problemas, promover a sua independência e
desenvolver habilidades científicas. A seguir, apresentamos
os experimentos realizados no Projeto Astroem II e seu
enfoque interdisciplinar.

a) Astronáutica
Este experimento consistia na construção de um foguete
com garrafa PET de 2 litros. Foram utilizadas 2 garrafas
PET de 2 litros cada um, 3 aletas de papelão, um peso localizado na ponta, fita adesiva, uma base de lançamento,
além de bicarbonato de sódio e vinagre (ácido acético) que
serviram de combustível necessário para movimentar o
pequeno foguete. Abaixo, podemos ver os alunos participando da construção do foguete.
Figura 2 – Construção do Foguete de garrafa PET e
lançamento
Este experimento contemplou conceitos de disciplinas
como História (História da Corrida Espacial), Geografia
(geopolítica da Corrida Espacial), Química (reações químicas do tipo ácido base e combustão) e Física (conceitos
de Física Básica, como a Terceira Lei de Newton - Princípio
da Ação e Reação e lançamento vertical e oblíquo).

b) Astronomia
O módulo de Astronomia contemplou o desenvolvimento
de 4 experimentos: luneta, bússola, astrolábio e planisfério.
Bússola e a luneta: estes experimentos contemplaram
conceitos de Física (magnetismo) e Geografia (geoposicionamento e pontos cardeais). Os materiais utilizados
para confecção da luneta foram tubos de pvc, lente esférica, rolha, parafusos, porcas, cantoneiras e para bússola
foi utilizada uma cortiça e um alfinete imantado. Abaixo
podemos verificar a montagem que valorizou a construção
coletiva do artefato. Este momento é fundamental porque
os alunos podem medir, levantar hipóteses, argumentar.
Figura 3 – Montagem da Bússola e da Luneta
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execução da atividade proposta. Foi promovida uma competição entre os grupos, oportunizando aos alunos aplicar
os conhecimentos aprendidos e levantar questionamentos.
Esta atividade permitiu o desenvolvimento de conceitos
básicos de programação e lógica, favorecendo a interdisciplinaridade com a disciplina Filosofia e Matemática. A
utilização do LEGO Mindstorms, possibilitou a interdisciplinaridade com Física, pois os alunos puderam resgatar
conceitos de Cinemática.
Figura 6 – Competição integrada com a utilização de robôs
Astrolábio: Para a confecção deste artefato foram utilizados
papelão, cordão e canudo. Este experimento permitiu a
interdisciplinaridade com Geografia (conceitos de geolocalização, uso de instrumentos na Astronomia) e Matemática
(medição de distâncias e tamanho dos objetos), além de
privilegiar o enfoque CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade
e Meio Ambiente) ao enfatizar o uso de novas tecnologias
na área de Engenharia Aeroespacial pela explanação sobre
equipamentos modernos.
Figura 4 – Astrolábio

Planisfério: Este experimento possibilitou uma abordagem interdisciplinar com História (história da cartografia,
mapas históricos) e Geografia (representação do globo terrestre planificado, paralelos e meridianos). O planisfério foi
confeccionado utilizando cola, tesoura e colchetes e uma
carta celeste impressa.
Figura 5 – Planisfério

3.2. As percepções dos professores acerca das
atividades do Projeto Astroem II

c) Mecânica Aplicada
Em Mecânica Aplicada, a ênfase foi em robótica. Para tanto,
foi utilizado o software Robomind e a turma foi dividida em
grupos, favorecendo a colaboração entre seus membros na

Com a finalidade de identificar as percepções dos professores e coletar sugestões acerca de um dos módulos
desenvolvidos pelo Projeto Astroem II – Mecânica Aplicada
- procedemos a uma pesquisa qualitativa por meio de um
questionário com três perguntas abertas: 1) Faça anotações
sobre as possíveis aplicações do tema abordado nas disciplinas lecionadas na grade curricular vigente na escola. 2)
Sugestões e críticas sobre os métodos e materiais utilizados
pelo Projeto Astroem. 3) Dúvidas, críticas e observações
gerais. Doze professores da unidade escolar onde o Projeto
foi desenvolvido responderam ao questionário, sendo: 3
professores de Matemática, 3 de História, 1 de Língua
Portuguesa, 1 de Sociologia, 1 de Geografia/Sociologia, 1
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de Inglês/Português, 1 de Artes e 1 de Filosofia. Dentre os
doze professores, um deles entregou o questionário em
branco, apenas com a sua identificação. Sete professores
responderam apenas a primeira pergunta, 3 responderam
apenas a segunda pergunta e dois professores responderam
a todas as perguntas. Vejamos as respostas para a questão
1, que obteve maior número de respostas, e através da qual
foi possível identificar a percepção dos professores acerca
da interdisciplinaridade:
Professor 1: Reconheceu a interdisciplinaridade por meio
dos conteúdos de Matemática, Física, Geografia.

Professor 2: Reconheceu a importância do hábito de pesquisa e do enfoque CTSA.

Professor 7: Reconheceu a interdisciplinaridade por meio
dos conteúdos científicos que estão relacionados com
Matemática e Inglês.

Professor 3: Reconheceu a importância da interdisciplinaridade e do enfoque CTSA.
Professor 8: Reconheceu a importância do enfoque CTSA.

Professor 4: Reconheceu a interdisciplinaridade por meio
dos conteúdos científicos que estão relacionados com
História, bem como a relevância do enfoque CTSA.

Professor 9: Reconheceu a interdisciplinaridade por meio
dos conteúdos científicos que estão relacionados com
Matemática.

Professor 5: Reconheceu a interdisciplinaridade por meio
dos conteúdos científicos que estão relacionados com
História, bem como a relevância do enfoque CTSA.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Professor 6: Reconheceu a interdisciplinaridade por meio dos
conteúdos científicos que estão relacionados com História e
Geografia, bem como a relevância do enfoque CTSA.
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As atividades experimentais estimulam o interesse dos
alunos pelas aulas de Física e a abordagem interdisciplinar
permite compreender a inter-relação entre os conceitos e
suas aplicações em diferentes contextos. Ficou constatado
que as atividades experimentais promovidas pelo Projeto
Astroem II permitiram a colaboração entre os membros
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integrantes dos grupos, desenvolvendo valores e atitudes
e promovendo maior participação dos alunos na construção dos conceitos científicos, bem como propiciaram aos
professores uma reflexão sobre sua própria prática, sendo
necessário fomentar e disseminar atividades interdisciplinares, para promover uma educação holística. Ficou evidente pelas respostas coletadas na pesquisa qualitativa que
os professores reconhecem a importância da interdisciplinaridade e do enfoque CTSA, elementos importantes para
o processo de alfabetização científica, pois cada disciplina
possui uma linguagem própria, com termos dos quais os
alunos vão se apropriando no decorrer das aulas de Física
e podem incorporar em seu cotidiano, reconhecendo as
aplicações presentes em diversas situações com as quais
se deparam, assim como levam a refletir sobre os impactos
dos avanços tecnológicos na sociedade e no Meio Ambiente.
Além do mais, é preciso ressaltar a importância e o
alcance dos projetos interdisciplinares voltados para melhoria do ensino de Ciências na Educação Básica promovidos
pelas instituições de Ensino Superior, dando efetividade à
responsabilidade social das Universidades e contribuindo
com a atualização curricular. Por outro lado, ajudam a
diminuir a distância entre as Universidades e as escolas
de Educação Básica, aproximam os alunos do saber sábio
e despertam o interesse pela Ciência.
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RESUMO – Este artigo, que é parte de estudo desenvolvido no mestrado, apresenta alguns resultados sobre
pesquisa a cerca de competência informacional e arquitetura da informação como processos de organização da
informação importantes para que aconteça uma aprendizagem significativa. Isso para uma reflexão sobre os
desafios e a realidade das pesquisas científicas feitas por estudantes de graduação. O estudo buscou identificar
o nível de competência informacional dos alunos de ensino superior no Distrito Federal para lidarem com a
pesquisa científica por meio de pesquisa empírica, com abordagem qualitativa, quantitativa e análise exploratória. Buscou-se, ainda, um padrão de referência na Association of College and Research Libraries – ACRL (2000).
PALAVRAS-CHAVE: iniciação científica; arquitetura da informação; competência informacional; produção
do conhecimento.
ABSTRACT – This article is part of a master’s thesis and there is a brief set of reflections on challenges and reality of
scientific field research done at the undergraduate level. The object of study was of higher education students in the Federal
District. The proposal was to identify the level of information literacy of them to deal with scientific research. Empirical
research, with qualitative, quantitative and exploratory analysis approach, sought a reference standard in the Association
of College and Research Libraries - ACRL (2000.
KEYWORD: challenges; information literacy; knowledge production.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo é parte de dissertação de mestrado que buscou
investigar o comportamento de estudantes universitários
quanto ao registro, comunicação, organização e recuperação
das suas produções científicas durante o período de graduação. Entendendo investigação como parte do processo de
ensino aprendizagem, tal qual Giordan (1999) que propõe
como a experimentação, a investigação e a observação contribuem para a formação de pensamento crítico do sujeito.
Para tanto, foi feita uma pesquisa com discentes do
último ano de graduação em 10 (dez) de instituições de
ensino superior do Distrito Federal para tentar compreender quais as práticas investigativas utilizadas pelos mesmos. Assim, utilizamos pesquisa empírica com abordagem
qualitativa, quantitativa e análise exploratória, sob a ótica
da Arquitetura da Informação.
Buscamos, ainda, descobrir o nível de competência
informacional dos graduandos, tendo como base o padrão
da Association of College and Research Libraries – ACRL
(2000), por meio do qual investigou-se o que eles pensavam
sobre pesquisa, produção de conhecimento e Iniciação

Científica. E para dar fundamentação ao estudo, foi feita
uma revisão de literatura sobre Ciência da Informação
(CI); Arquitetura da Informação (AI); Iniciação Científica
(IC); Competência Informacional (COMP INF); Tecnologia
Social (TS); Inclusão Digital e Educação.

1.1. Fundamentação teórica
Le Coadic (1996) vê a informação como “sangue da ciência”. Para o autor sem informação, a ciência não poderia
se desenvolver, sequer sobreviver. Daí entendermos, no
escopo das nossas preocupações, que tanto a produção do
conhecimento por meio da IC como com o armazenamento
das informações pode ser compreendido no contexto da
Ciência da Informação-CI. Assim, em CI se estuda e analisa a forma científica pela qual a informação é produzida,
desenvolvida, avaliada, organizada, armazenada, recuperada, disseminada e gerida.
Para Baptista (2005) “os profissionais da informação
são aqueles que lidam diretamente com a informação, ou
seja, a informação é a atividade fim”. Como esse estudo
está investigando o uso da informação por discentes de
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graduação, aqui entendido como ambiente de ensino e
aprendizagem, a informação constitui-se elemento importante nesse processo. Para tanto, recorremos a Borko (1968)
quanto afirma que:
“Ciência da Informação é o estudo da coleta, organização,
armazenamento, recuperação e disseminação da informação... a preocupação da CI está voltada para o corpo de conhecimentos relacionados com a origem, a coleta, organização,
armazenamento, recuperação, interpretação transmissão,
transformação, utilização de informações”.

Do mesmo modo, Bates (1999) nos fala que todos os
conhecimentos do mundo não são suficientes se faltar
capacidade e habilidade para lidar com a informação. E
exemplifica por meio da forma como um paciente relata
seus sintomas a um médico: não como médico, mas como
ator. Assim, para se trabalhar com organização e recuperação de informação, é necessário ter boas informações e
não ser um especialista no assunto sem informação. Para a
autora, todos os conhecimentos do mundo não são suficientes, se você não possui o quadro mental e habilidades no
trabalho de informação. E foi neste contexto que se buscou
investigar onde os estudantes buscam e como organizam
a informação durante o período de graduação.
Nesse sentido, consideramos a informação como
elemento essencial no processo de ensino e aprendizagem. E uma vez que a arquitetura da informação trata da
organização e da recuperação da mesma da informação,
entendemos que ela deve estar ou deveria estar presente
no processo de iniciação científica que, por sua vez é uma
prática de organização da informação de maneira sistêmica
em um formato específico. Também nesse sentido, a “informação é todo conjunto de dados organizados de forma a
terem sentido e valor para seu destinatário. Este interpreta
o significado, tira conclusões e faz deduções a partir deles.”
(TURBAN, MCLEAN E WETHERBE, 2004, PG. 63).
Ainda na trilha de Turban (2004), para quem o conhecimento não é mais que resultante de dados processados e
analisados de maneira crítica. Conhecimento é informação
organizada que busca “transmitir compreensão, experiência, aprendizado acumulado e técnica, quando se aplicam
a determinado problema ou atividade”.
Já a pesquisa, como apontado Minayo (1993), pode ser
entendida como processo de averiguação para a descoberta
de uma realidade. Ou seja, é “uma atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade”. Assim, é
a partir dela que se pode dar início a produção de conhecimento. Nesse sentido, considera-se que a Iniciação Científica
seja uma modalidade pesquisas acadêmicas. Inclusive, um
dos conceitos de IC criado pela Comissão de Pesquisa da
Universidade de São Paulo, da conta que “a IC é um programa que visa atender alunos dos cursos de graduação,
colocando-os em contato com grupos/linhas de pesquisa.
Visa proporcionar ao aluno contato com um pesquisador
experiente para que o mesmo aprenda técnicas e métodos
científicos e assim seja estimulado a pensar cientificamente.
No que se refere mais especificamente à arquitetura da
informação, Lima-Marques e Macedo (2006) ao tratarem
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da importância da AI, afirmam que “a criação de uma
Arquitetura da Informação bem definida, elaborada e
gerenciada de forma coerente permite que todas as partes envolvidas numa organização falem a mesma língua
e utilizem a informação para tomada de decisões significativas”. Nesta senda, consideramos que o uso da AI pode
ser utilizado para recuperar e organizar informações e
estruturar os processos de produção, comunicação e uso
da informação em ambientes de ensino a aprendizagem.
Seja em sala de aula ou ambientes levando o aluno a se
interessar mais pela pesquisa, pois pode facilitar a acessibilidade, recuperação de informações que o aluno precisa
para fazer os trabalhos acadêmicos.
Questão importante no âmbito das nossas investigações
é o conceito de competência informacional. Segundo Ward
(2006), para ter competente informacional faz-se necessário mais que a habilidade de desenvolver trabalho analítico
com a informação. É preciso ser capaz de relacionar, compreender, ordenar, configurar, significar e ser criativo para
identificar e lidar com a informação relevante. Enquanto
Crow (2007) afirma que a motivação pessoal é à base da
competência informacional.
Paralelamente, a Lei de Diretrizes e Base da Educação-LDB,
(Lei 9394/1996) determina, logo no Título I, artigo 1º, § 1º e § 2º:
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º. Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do
trabalho e à prática social.

Dessa forma, entendemos que a educação envolve processos de ensinar e aprender, cujo foco é social. Isto é, no
desenvolvimento do indivíduo seja para o trabalho, seja
para práticas sociais. Percebe-se, assim, que são variadas as
maneiras de pensar a educação. E para o contexto no qual
nos dispusemos a refletir, entendemos que os processos
educacionais ou de ensino e aprendizagem podendo ocorrer, de modo bastante producente, por meio de pesquisa,
ambiente de ensino interativo, criação de uma cultura de
aprendizagem contínua. E onde o papel docente passa a
ser de medição de informação, geração de curiosidades no
aluno fazendo com que o discente se torne investigador,
crítico-construtivo.
Para, além disso, chama-se a atenção para o fato que
as Tecnologias Sociais têm sido comprovadamente uma
maneira estratégica de se utilizar técnicas, metodologias
e tecnologia para solucionar problemas sociais. Assim,
entende-se que o uso de TS faz-se necessário na resolução
de problemas sociais podendo auxiliar na construção de
“projetos pessoais”, conforme apontado por Testa (2007),
além de oferecer mecanismos para resolução de “problema
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da exclusão digital”, conforme apontados por Baptista (1988).

científicas por parte dos docentes.

2. JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO DA
PESQUISA

3. PROBLEMA

Foram três as motivações iniciais para a empreitada.
Primeiro, o resultado obtido por meio de pesquisa-ação
com 1000 (mil) estudantes de uma mesma Instituição de
Ensino Superior (IES). Nosso propósito foi identificar como
ocorria a produção de conhecimento dos discentes e o que
os mesmo pensavam sobre pesquisa, ciência e iniciação
científica demonstrando que a prática da pesquisa não
estava bem consolidada naquela instituição. Segundo, a
percepção que os resultados poderiam subsidiar professores, coordenadores e direções acadêmicas da IES no
desenvolvimento de metodologias ativas e estratégias de
ensino mais inovadores que levassem aqueles estudantes
a se envolverem mais no universo da pesquisa, produção
de conhecimento científico e registros de informações de
maneira sistematizada.
Os dados dessa pesquisa mostram que estudantes, do
último ano de graduação, ao serem questionados se receberam/recebem incentivos dos docentes para escrever artigos
científicos durante o período de graduação, responderam
unanimemente que não receberam. Ao serem questionados se tinham alguma produção científica, desenvolvida
durante a graduação, também disseram que não.
Por fim, motivados pelos resultados passamos a buscar
respostas para temas relacionados aos padrões de competência informacional necessários que, no nosso entendimento, são importantes para que os graduandos ingressarem na iniciação científica; a compreensão dos mesmo sobre
projetos de apoio ao Programa de Iniciação Científica – PIC;
qual era quantidade de publicações científicas dos discentes durante a graduação. Além de procurar compreender
se estava havendo algum tratamento e uso adequando da
informação no processo de ensino/aprendizagem durante
a graduação com o aprofundamento da pesquisa com 513
(quinhentos e treze) estudantes de 3 (três) universidades,
sendo uma pública e duas privadas; 5 (cinco) centros universitários e 2 (duas) faculdades do Distrito Federal.
E nesse contexto, o esforço empreendido foi para
identificar processos de organização da informação para
a aprendizagem, sob a ótica da AI, que investigasse como
os discentes lidavam com a informação em sala de aula,
durante a etapa final do curso de graduação, buscando
compreender sobre a produção científica em nível de graduação. Como também quais as formas de armazenagem
desse conhecimento produzido por discentes fossem por
meio de revista, congresso, livro ou outra forma de registro
de informação científica. Ou seja, buscou-se meios para
avaliar como acontece a disseminação, o uso, o armazenamento, a capacidade crítica dos estudantes para avaliar
informações relevantes e necessárias para fins específicos.
E, a partir daí, observar como é tratado o ingresso discente
na IC. Se o ingresso é uma preocupação do aluno em fazer
pesquisa, se existe uma prática de incentivo à pesquisa,
como também uma prática de incentivo a publicações

Qual é o comportamento informacional do aluno de graduação e como a AI pode auxiliar para o ingresso de graduandos na IC?

4. OBJETIVO GERAL
Analisar fatores e características da AI e investigar como
esses fatores podem incentivar alunos de graduação a produzirem conhecimento e engajarem-se na IC.

4.1. Objetivos específicos
Analisar o Comportamento Informacional dos alunos de
graduação;
Analisar a Competência Informacional dos alunos de
graduação;

4.2. Pressuposto
Seja para o ingresso do graduando na IC, seja para a elaboração de um trabalho de conclusão de curso é preciso que
o mesmo tenha desenvolvido competência informacional,
além da capacidade de organização do conhecimento de
alguma maneira. Isto é, se o aluno é capaz de tratar informações teoricamente relevantes transformando-as em
conhecimento e registrar este conhecimento em formato
científico (seja um trabalho de conclusão de curso TCC,
artigo, pôster, livro, revista ou mesmo um texto, resenha,
resumo, citação), ele é letrado ou deveria ter competência
informacional. Do mesmo modo, utilizar um modelo de
AI que incentive a IC também parece ser desejável, pois
garantir que o graduando possa absorver padrões de metodologias científicas que o leve a estar mergulhado na IC
parece ser essencial para o desenvolvimento de um estudante crítico, construtivo e investigativo.

5. A PESQUISA CONFORME PADRÃO DA
ACRL
Para levantamento da competência informacional dos
graduandos foi elaborado um questionário baseado nos
padrões da ACRL (2000), como foi mencionado. Ele conta
com treze perguntas sendo que as cinco primeiras tiveram
como objetivo conhecer o aluno entrevistado e as demais
foram distribuídas entre os cinco padrões citados abaixo.

5.1. Padrões de competência informacional
Desde 1989, a ALA - American Library Association publicou
as bases para definir a Information Literacy (competência
informacional) definidas por bibliotecários e educadores.
Baseado no relatório produzido pelos mesmos:
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Para ser competente em informação a pessoa deve ser capaz
de reconhecer quando precisa de informação e possuir habilidade para localizar, avaliar e usar efetivamente a informação. [...] Em última análise, pessoas que têm competência
informacional são aquelas que aprenderam a aprender.
(ALA, 1989).

Já para Dudziak (2005, p. 1), “a competência, mais
que uma soma de atributos, é um processo que se renova
constantemente e implicam na mobilização adequada de
conteúdos interligados, quais sejam, conhecimentos, habilidades e atitudes”.
Gasque (2011) nos indica que para ser competente em
informação é preciso saber a necessidade de ter informação,
saber acessá-la de maneira eficaz, saber avaliar e utilizá-la
de maneira adequada além de compreender sobre temas
variados e utilizá-la de maneira legal e ética. Dessa maneira
o letramento informacional corresponderia ao processo de
desenvolvimento de competências para localizar, selecionar,
acessar, organizar, usar informação e gerar conhecimento,
visando à tomada de decisão e à resolução de problemas.
E nesse sentido, são cinco os padrões da ACRL (2000) que
avaliam a competência informacional do graduando. Para
tanto, é necessário que ele saiba identificar a necessidade
de buscar informação, saiba acessar, avaliar criticamente e
tenha conhecimento amplo sobre temas variados fazendo
uso adequado de maneira ética da informação localizada.

6. MENSURANDO COMPETÊNCIAS
Com base nos cinco padrões da ACRL (2000) foi elaborado
um questionário baseado no padrão da ACRL (2000), para

avaliar a capacidade do estudante de graduação para compreender, encontrar, avaliar e usar informação. O questionário contava com 13 (treze) questões sendo as 5 (cinco)
primeiras como objetivo conhecer o aluno entrevistado e as
demais distribuídas entre os cinco padrões, citados acima,
e, além de avaliar o nível de competência informacional
dos estudantes.
Assim realizamos a pesquisa com 513 (quinhentos e
treze) estudantes de graduação em 3 (três) universidades, 1 (uma) pública e 2 (duas) privadas; 5 (cinco) centros
universitários e 2 (duas) faculdades no Distrito Federal.
Destes 381 (trezentos e oitenta e um) foram avaliados por
meio de pesquisa quantitativa (questionário) e 132 (cento e
trinta e dois) alunos participaram da pesquisa qualitativa
(análise exploratória feita em sala de aula com estudantes
do último ano dos cursos de Sistemas de Informação e
Gestão Pública).
A opção pelas IES e pelos cursos se deu pela facilidade
de acesso e por ter sido considerado relevante a escolha de
uma amostra que envolvesse algumas organizações acadêmicas do ensino superior para que se tivesse uma noção
comparativa sobre a competência Informacional de alunos,
na etapa final, de diversos cursos.
Quanto à escolha pelo último ano de graduação (sétimo
e oitavos semestres) justifica-se por ser o momento em
que o aluno está no final do curso. Provavelmente pode ter
participado do PIC (programa de Iniciação Científica) da
instituição de ensino, além de ser o momento da realização
do trabalho de conclusão de curso.
A seguir temos algumas perguntas correspondentes a
cada um dos 5 (cinco) os padrões da ACRL (2000) com seu
os resultados demonstrados por meio de gráficos.

Gráfico 1 – A sua principal fonte de pesquisa é:

Fonte: do autor, 2013

A pergunta 5 (cinco) com base no Padrão 1 (um) da ACRL (2000) teve como objetivo avaliar se o aluno se preocupa
com a fonte da informação. Foi constatado o critério de busca de informações está associado à maneira mais prática de
buscar e encontrar o que eles procuraram.
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Gráfico 2 – Peço indicação dos autores que falam sobre o tema antese de começar a pesquisa?

Fonte: do autor, 2013

A pergunta 8 (oito) compete ao Padrão (2) dois da ACRL (2000) e teve como objetivo avaliar se o aluno acessa a informação necessária eficientemente e eficaz. Foi constatado que a maioria respondeu que nem sempre se preocupa quem
é o autor do texto.
Gráfico 3 – Quando faço uma pesquisa, busco informações em diversas fontes e diversos formatos para ter certeza que a
informação é segura e me atende?

Fonte: do autor, 2013

A pergunta 10 (dez) reporta aos Padrões 3(três) e 4 (quatro) da ACRL (2000). Teve como objetivo avaliar a informação
e suas fontes de forma “crítica e incorpora a informação selecionada a seus conhecimentos básicos e a seu sistema de
valores” além de identificar se o aluno tem a competência de utiliza à informação eficazmente para alcançar um propósito
específico. Foi constatado que nem sempre o aluno atende a esses requisitos.
Gráfico 4 – Ao fazer uma pesquisa na internet, você encontra dificuldade para localizar informações que precisa?

Fonte: do autor, 2013
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Essa pergunta alude ao Padrão (2) dois da ACRL (2000), e teve como objetivo avaliar se o aluno acessa a informação necessária eficaz e eficientemente. Foi constatado que a maioria não tem dificuldade para localizar as informações que precisam.
Gráfico 5 – Você procura compreender aspectos econômicos, legais e sociais do uso da informação, bem como acessá-lo e
usá-la ética e legalmente?

Fonte: do autor, 2013

A pergunta 12 (doze) aborda ao Padrão 5 (cinco) da
ACRL (2000), e teve como objetivo descobrir se o aluno de
graduação entende sobre temas variados (econômicos,
legais e sociais), além de investigar se eles acessam e usam
a informação de maneira ética e legal. Foi constatado que
muitos dos alunos não atendem de maneira positiva a esse
padrão avaliado.

6.1. Análise de dados
Embora as 13 (treze) perguntas do questionário não tenham
sido aqui representadas graficamente, nossa seleção constatou que a maioria dos estudantes entrevistados acessa
computador diariamente. A grande maioria tem computador em casa. Os alunos costumam fazer pesquisa em
bibliotecas digitais, da IES e principalmente em buscadores
do Google. Indagados quanto à fonte da informação, se é
segura e se o autor é reconhecido no meio acadêmico, um
número significativo disse que nem sempre se preocupa.
Embora não tenha sido um percentual muito representativo
em quase todas as faculdades, os estudantes responderam
que consideraram que a fonte da informação não é tão
relevante. Ao serem questionados se procuram sempre
acessar a informação mais precisa possível para responder
as perguntas de maneira efetiva, a maioria dos alunos disse
que sempre. Demandados se pedem indicação de autores
que falam sobre o tema antes de começar a pesquisa, as respostas ficaram bem variadas entre sempre, nem sempre e
depende do professor que pede a pesquisa. Mas na pergunta
10 (dez), a maioria dos alunos disse que nem sempre tem
tempo para verificar diversas fontes e avaliar criticamente
os dados da pesquisa. Portanto, ao serem questionados
se buscam exaustivamente informações para ter certeza
se a informação é segura e atende para fins específicos, a
maioria dos alunos disse sim.
A maioria dos alunos, afirmou não ter dificuldade para
fazer pesquisa na Internet. O que justifica as respostas
das duas primeiras perguntas onde à maioria deles acessa
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computador todos os dias e tem computador em casa. Ao
serem questionados se procuram compreender aspecto
econômico, legal e social do uso da informação, bem como
acessá-la e usá-la ética e legalmente, a grande maioria dos
alunos disse sim, em seguida um número significativo disse
nem sempre.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como dissemos de início, este estudo é parte de investigações para o mestrado. A partir de considerações a cerca
da importância do processo de organização da informação para que aconteça uma aprendizagem significativa, a
pesquisa aqui apresentada tinha o propósito de investigar
como o aluno de graduação registra, comunica, organiza
e recupera suas produções científicas durante o período
de graduação. Dessa forma, os princípios norteadores das
nossas preocupações foram os fatores e características da
Competência Informacional, da Arquitetura da Informação
(AI) e da para verificar como esses fatores podem incentivar alunos de graduação a produzirem conhecimento e
engajarem-se na Iniciação Científica (CI).
Como visto na revisão bibliográfica e pelo resultado
apresentado por meio de gráfico das respostas em relação aos 5 (cinco) padrões da AI, concluí-se que não existe
nenhuma com resposta com características específicas
por parte dos estudantes. Não foi mencionado nada sobre
ambiente interativo e não foi destacado nenhum modelo
de ambiente como referência. Em relação à competência informacional, não ficou demonstrado, na pesquisa
nenhuma, preocupação dos alunos em relação à falta de
padrão mínimo, ou de uma maneira sistematizada ou de
exigência em relação à prática de pesquisas científicas.
O que aparenta que essa não é uma preocupação deles.
Assim, pesquisa mostrou que os alunos, em sua maioria,
nem são competentes em lidarem com a informação científica, nem demonstraram preocupação significativa com
os rigores exigidos e métodos e técnicas em relação aos
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procedimentos e normas da ABNT.
Por fim, na trilha de Campello (2003), quando fala sobre
o ambiente da competência Informacional envolvendo
quatro elementos essenciais, os três primeiros desses elementos comporiam a ideia futura para dar continuidade a
esta pesquisa que é: “Sociedade da Informação: ambiente
de mudança da transformação” onde se pretende criar um
ambiente a partir de tecnologias sociais em que possam
integre professor, aluno e conteúdos necessários para que
o aluno de graduação adquira uma cultura de pesquisas.
Isso por meio da implantação, por parte das Instituições
de Ensino Superior, em seus ambientes de aprendizagem
para que seja criada uma cultura de produzir texto, artigo,
pesquisas diversas que sejam úteis e que não sejam distantes das realidades dos estudantes, ou seja, associadas a
problemas sociais daquele meio. Pois entendemos que este
processo de organização da informação pode contribuir
para melhorar a qualidade da pesquisa, da aprendizagem
e pode promover a inclusão social na medida em que graduandos podem se socializar com pessoas de diferentes
culturas, países e formações para discutirem assuntos
embasados em pesquisas científicas. E pode, além desta
questão, proporcionar desenvolvimento social se forem pesquisados temas relevantes para a sociedade local e levadas
estas pesquisas para os responsáveis pelo desenvolvimento
de soluções para tais necessidades.
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RESUMO – O trabalho investiga experiências interdisciplinares como uma problemática das Classes Secundárias
Experimentais (CSE).1 O objetivo desta investigação é analisar as experiências interdisciplinares: estudo do
meio e estudo dirigido, sendo práticas educativas prescritas nas fontes consultadas sobre as CSE, na qual se
percebe a dimensão pedagógica renovada do Ensino Secundário, (ginasial e/ou colegial). Consideramos este
movimento de renovação pedagógica com muitas facetas, negociações e hibridismos, sendo este intensificado
a partir da segunda metade da década de 1950. Entendemos o conceito interdisciplinar como a inter-relação
de diferentes campos do conhecimento tendo como fim a pesquisa ou a solução de problemas. A postura
metodológica usa-se o conceito de apropriação, compreendido na perspectiva do historiador Roger Chartier,
que considera que os bens culturais são usados de forma diferente, de modo que a recepção é realizada com
criatividade, por meio de resistências, ressignificações e arranjos. No campo educacional adota-se essa perspectiva historiográfica para compreender a discrepância entre a cultura escolar prescrita em textos normativos
como leis, decretos, projetos pedagógicos, planos de ensino, entre outros, e a cultura escolar praticada em
sala de aula. Utilizamos como fontes o texto normativo de “Instruções sobre a natureza e a organização das
classes experimentais”, de 1958, projetos pedagógicos e currículos. Pode-se concluir que as práticas educativas: estudo do meio e estudo dirigido são apropriações de um discurso de renovação pedagógica utilizadas
no ensino secundário.
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; classes secundárias experimentais; estudo do meio; estudo dirigido; renovação pedagógica.
ABSTRACT – He study aims to investigate interdisciplinary experiences as one of the issues circulating the Secondary
Classes Experimental (CSE). The purpose of this research is to analyze the interdisciplinary experiences: study of the
environment and directed study, and educational practices prescribed in the sources consulted on the CSE, in which one
perceives the educational dimension of the renewed secondary education (junior high and / or high school). We consider this
pedagogical renewal movement with many facets, negotiations and hybridity, which is intensified in the second half of the
1950s understand the interdisciplinary concept as the interrelation of different fields of knowledge having as end research
or solution problems. The methodological approach uses the concept of appropriation, understood from the perspective of
the historian Roger Chartier, who believes that cultural goods are used differently, so that the reception is carried out with
creativity, through resistance, reinterpretation and arrangements. In the educational field we adopt this historiographical
perspective to understand the discrepancy between school culture prescribed in normative texts such as laws, decrees, educational projects, teaching plans, among others, and the school culture practiced in the classroom. We use as a normative text
sources “Instructions on the nature and organization of experimental classes”, 1958, educational projects and curricula. It
can be concluded that the educational practices study of the environment and directed study appropriations of pedagogical
renewal of speech used in secondary education.
KEYWORDS: interdisciplinarity; classes secondary experimental; middle study; directed study; pedagogical renewal.
1 O tema relaciona-se ao projeto, intitulado: “Cultura Escolar nas Classes Secundárias Experimentais nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo (décadas de 1950 e 1960)”,
coordenado prof. Dr. Norberto Dallabrida, do Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED, como uma das integrantes a doutoranda no Programa de Pósgraduação em História do Tempo Presente (PPGH) da UDESC, Yomara Feitosa Caetano de Oliveira (Bolsista Capes), e como orientador prof. Dr. Norberto Dallabrida.
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1. INTRODUÇÃO
As Classes Secundárias Experimentais (CSE) representaram a renovação inserida na clave da Escola Nova no ensino
secundário, entre os anos finais da década de 1950 e meados
dos 1960. Experiências ocorreram em diversos Estados, em
diferentes instituições de caráter público ou privado, com
orientação leiga ou confessional, respectivamente, com
apropriação das matrizes pedagógicas das classes nouvelles, produzida no Centre Internacional d’Études Pedagogiques
(CIEP) de Sèvres e do Método Pierre Faure, desenvolvido
no Institut Catholique de Paris. Esta invenção renovadora
do secundário está inserida no bojo das demandas sociais,
devido a grande diversificação das classes sociais urbanas,
próprias destes anos de desenvolvimentismo, impulsionando o desejo de uma sociedade democrática, em fase de
industrialização, urbanização, amplamente influenciada
pelas novas descobertas científicas. Somada a este cenário,
temos debates de contraposição da reestruturação dada
pela Reforma Capanema ao Ensino Secundário, esta sedimentada na Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942.
Decreto-Lei que dividiu este nível de ensino em dois ciclos,
a saber: ginasial, em quatro anos; e, o colegial, em três anos,
sendo este último subdividido em clássico (estudo da filosofia, letras antigas, humanidades clássicas e modernas) e
em científico (estudo das ciências), tornando-se obrigatório
o ensino de Latim em todo período do ginasial.
Segundo Dallabrida (2014) e Vieira (2015) esta reforma
caracterizada como tradicional e elitista, de caráter nacionalista, marcada pela divisão de gênero, com separação
dos colégios e as turmas entre homens e mulheres, com
currículo extenso e de caráter humanista, excessivamente
literário e descolado da realidade dos/as alunos/as, gerou
altos índices de evasão estudantil. Sobretudo, apenas um
sexto terminava o terceiro colegial, num contexto que se
considerava o ensino secundário uma possibilidade de
ascensão social via o acesso ao ensino universitário. No
balanço apresentado sobre as CSE realizadas por Abreu e
Cunha (1963, p. 108) temos enunciadas críticas, no sentido
educacional de combater a “uniformidade do modelo oficial
compulsoriamente imposto às escolas secundárias do país”.
Estes educadores apontaram as diferenças desejadas em
relação à rigidez e aos problemas educacionais, a partir da
segunda metade dos anos 1950, sistematizando em forma
de lista os entraves curriculares e educacionais vigentes,
como citados a seguir:
1) exígua duração do ano letivo;
2) número excessivo de disciplinas no ano escolar;
3) falta de flexibilidade na organização curricular;
4) ensino verbalista;
5) dissociação do currículo quanto às necessidades e interesses dos alunos;
6) excesso de provas;
7) sobrevalorização das notas;
8) falta de articulação com os ensinos primário e superior.
(ABREU, 1963, p. 97)

Através deste discurso em forma de listagem ficava
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reforçada a necessidade de novas práticas educacionais,
com características de serem práticas ativas, buscando na
“realidade” social dos alunos à associação das disciplinas
organizadas no currículo, bem como a inovação e experimentalismo do modelo curricular, como nota-se nos itens
“2”, “3” e “5”. Estes explicitam a organização curricular como
território, no qual devessem investir novas formas de saberes relacionado às seguintes características: flexibilidade,
associação com as necessidades e interesses dos alunos
e a redução e/ou reformulação das disciplinas. Por fim,
retirando o excesso destas no ano letivo. A hipótese da integração das disciplinas considerada como um dos motes das
CSE permite refletir que as experiências interdisciplinares
emergem, em certa medida, relacionadas com este diagnóstico de necessidade de mudança no ensino secundário,
e que estes se rendessem ao movimento de renovação da
educação que estava acontecendo.
Diante desta problemática, Dallabrida (2014, p. 409 e
410) auxilia ao esclarecer que a “renovação mais efetiva” foi
buscada pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos
(INEP), e pela Diretoria do Ensino Secundário (DESE),
órgãos do Ministério da Educação e Saúde, a partir da
década de 1950. O INEP sob a liderança do diretor Anísio
Teixeira (1952-1964) estabeleceu parceria com a United
Nations Educational, Scientifi cand Cultural Organization
(UNESCO) e “priorizou a investigação científica do sistema nacional de ensino”, com intenção de “modernizá-lo e democratizá-lo”. Esta parceria rendeu frutos renovadores como a criação do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais (CBPE), com sede na capital do país, e
ainda implantou Centros regionais (CRPEs), localizados
em Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e Porto
Alegre. Pode-se considerar que as propostas de renovação
pedagógica do ensino secundário estavam marcadas pelo
INEP/CBPE, como se observa através da circulação das
ideias de renovação pedagógica inscritas nos periódicos
como: Educação e Ciências Sociais - Boletim do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais, conhecido como
Boletim do CBPE, sendo uma das publicações oficiais do
INEP (ROSE, 2014).
Em outra frente, a Diretoria do Ensino Secundário
(DESE), também atuou de forma incisiva para a renovação do secundário, com a gestão de Armando Hildebrand,
em 1953. Este criou as inspetorias seccionais de ensino
secundário em quarenta cidades do Brasil, ainda promoveu uma campanha (Campanha Nacional de Difusão e
Aperfeiçoamento do Ensino Secundário – CEDES) destinada a modernizar o ensino secundário, que prioritariamente, entre outras atribuições, promoveu curso para
os professores leigos deste nível de ensino. Neste bojo, a
DESE, sob o comando de Gildásio Amado, em 1956, deu-se
seguimento a renovação da cultura escolar do ensino secundário, além de criar um periódico de divulgação da CADES,
denominada de “Escola Secundária”, com duração de cinco
anos, conforme estudo de Rose (2014, p.72-99). Gildásio
Amado também fomentou a renovação secundarista, através de bolsas de estudos para professores, diretores, técnicos e inspetores que realizaram seus estudos no CIEP,
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conhecido como Centro de Sérvres. Em específico, Vieira
(2015) destaca o pioneirismo de Luis Contier, ao retornar
do estágio no CIEP, tratou de realizar a nova experiência
de renovação onde foi diretor, no Instituto Alberto Conte
na cidade de São Paulo, em 1951.
Dallabrida (2015) esclarece que Gildásio Amado, especialmente, renova por meio da viabilização da implantação das
CSE, utilizando-se da Lei n. 1.821 de 1953, que regulamentava a equivalência dos cursos de nível médio, ou seja, curso
técnico com relação aos demais cursos científicos. Informa
Dallabrida (2015) que este formula uma exposição de motivos ao Ministro da Educação e Cultura, que resultaria na
publicação das “Instruções sobre a natureza e a organização
das classes experimentais” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
E CULTURA, 1958) Assim, Dallabrida (2014, p. 416) quando
referencia sobre as “Instruções sobre a natureza e a organização das classes experimentais” informa que “autorizavam
a instalação de classes experimentais nos cursos ginasial e
colegial – ou seja, nos dois ciclos do ensino secundário – a
partir do ano de 1959.” Segundo, Chiozzini (2014, p. 28) no
âmbito da flexibilidade do currículo ocorreu à negociação
possível enunciada pelos dois grupos: “progressistas e conservadores no interior do Ministério da Educação e Cultura
(MEC), mais especificamente na Diretoria do Ensino
Secundário (DESE) e na Diretoria do Ensino Industrial
(DEI).” Sendo um jogo político no qual foram criadas oficialmente as Classes Experimentais Secundárias (CSE),
no primeiro momento, aplicadas somente no primeiro
ciclo (ginasial), e após resultados quantificados se estenderam ao segundo ciclo (colegial), sob a tutelada do DESE
e através de pareceres do Conselho Nacional de Educação
(CNE). Desta forma, emergiram oficialmente as CSE por
ato Ministerial via Portaria n. 1, em 02 de janeiro de 1959.
A problemática principal desta investigação é analisar as
experiências interdisciplinares: estudo do meio e estudo
dirigido. Assim, as compreendendo como práticas educativas prescritas nas fontes consultadas sobre as CSE, na
qual se percebe a dimensão pedagógica renovada do ensino
secundário, (ginasial e/ou colegial).

1.1. Currículo das classes secundárias
experimentais
Este movimento de renovação pedagógica marcou genealogicamente a invenção da prática curricular renovada.
O denominamos de “currículo experimental”, sendo este
organizado em dois troncos: a) comum com as disciplinas
(português, matemática, estudos sociais, artes, ciências e
educação física). E, outro: b) diversificado (tendo matérias
optativas segundo os interesses dos alunos). Vieira (2015,
p. 94) explica um elemento de integração entre estas duas
partes curriculares, que seria a unidade cultural “que primava pelo entrosamento dos programas entre as disciplinas e buscava-se o entrosamento dos professores”. Ainda,
segundo Vieira (2015, p. 125) a “integração das disciplinas,
a prática do Estudo do Meio, os esforços para aproximar
o ensino da realidade do educando e o ensino ativo via
atividades práticas e voltadas para o trabalho”, integram

a proposta das CSE, como marca e herança do movimento
da Escola Nova. Compreende o pressuposto reivindicado
de maior “liberdade” para este nível de ensino e a busca
de novos métodos e currículos, para direcionar a uma
proposta liberal, não sendo coincidência que as experiências das Classes Secundárias Experimentais (CSE), na sua
maioria, ocorreram em Instituições privadas. Segundo os
autores, Abreu e Cunha (1963) esclarecem sobre o conceito
do currículo das CSE, ao separarem um item específico
para tratarem sobre o “Currículo” destas Classes, assim
enunciam que:
Prevaleceu o conceito mais lato e atualizado de currículo,
entendendo-o não apenas como o simples curso de matérias,
mas abrangendo toda a gama de experiências vividas pelo
aluno sob a direção da escola. Em sua organização foram
sempre incluídas, com maior ou menor intensidade e variada
nomenclatura, as chamadas atividades ou práticas educativas e as atividades extraclasses. A parte de curso de estudos acadêmicos funcionou estruturada à base de matérias
isoladas, com alguns casos de matérias integradas, embora
por vezes ainda com mais justaposição do que integração
de conteúdos. (ABREU; CUNHA, 1963, p. 121)

O discurso, de forma geral, realizados pelos educadores ao denotar o “conceito mais lato e atualizado de currículo” (CUNHA; ABREU, 1963, p. 121) para as CSE de São
Paulo, fornecem o destaque para as práticas pedagógicas
denominadas de atividades ou práticas educativas extraclasses. Ao, mesmo tempo demonstram a dificuldade de
integração de conteúdos, enunciando cada vez mais uma
postura de justaposição disciplinar do que da integração.
Assim, no diagnóstico desta experiência temos descritos
novos conteúdos e matérias integradas, que foram as “Ciências
Naturais, Ciências Sociais, Estudos Sociais, Ciências
Humanas, Iniciação Social e Científica, Artes Plásticas,
Conhecimentos Gerais de Ciências.” (CUNHA; ABREU,
1963, p. 121). O documento de Abreu e Cunha (1963, p. 121)
sugerem modificações ocorridas, em específico, no segundo
ciclo do ensino secundário, como justificativa do momento
de transição entre o primeiro ciclo (ginasial) para o segundo
ciclo (colegial), “onde necessidades de diversificação mais
nítida se fazem sensíveis.” Santomé (1998, p. 27) reflete que
o processo educacional está imbricado com o que denominamos de “mundo global, no qual tudo está relacionado,
tanto nacional como internacional; um mundo onde as
dimensões financeiras, culturais, políticas, ambientais,
cientificas, etc, são interdependentes”. Esta visão de integração do conhecimento opera num contexto de mundo
considerado globalizado. Adiante, analisaremos algumas
problemáticas relacionadas às apropriações interdisciplinares das CSE de São Paulo.

2. EXPERIÊNCIAS INTERDISCIPLINARES
Vale elucidar, brevemente, sobre o aparecimento do conceito de interdisciplinaridade, conforme Santomé (1998, p.
27) que traz a marca da urgência de solucionar a “incapacidade das disciplinas de compreender o conhecimento das
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parcelas da realidade objeto de seu estudo”. Vejamos como
este autor contribuiu na investigação destes intercâmbios
disciplinares, citamos alguns tipos, como: em relação ao
espaço, quando os sujeitos escolares partilham de mesmos interesses mesmo sendo de outras especializações; ou,
motivados pela demanda social, quando a sociedade urge
em exigir resolver algo que as diferentes disciplinas podem
contribuir. Santomé (1998, p.63) problematiza quando em
“momentos de crises dentro de uma disciplina, quando se
tornam visíveis suas dificuldades para enfrentar problemas
que são de sua competência por tradição e tipo de especialidade, tomam-se emprestados de outras disciplinas marcos
teóricos, métodos, procedimentos.” Esta postura levou a
configuração de experiências mais interdisciplinares, através do estudo do meio e estudo dirigido ocorridas nas CSE.
Os funcionamentos das CSE inicialmente ocorreram
em nove Estados, 1 (CUNHA; ABREU, 1963) a partir de 1959.
No balanço da experiência, realizado por Cunha e Abreu
(1963), entre 1959 até 1962, descrevem que em São Paulo
funcionaram 12 classes atendendo 302 alunos nos primeiros
anos do Ensino Secundário distribuídos em nove colégios,
predominantemente, privados. Considerados em grande
parte instituições de destaque no ensino da época até 1962,
e em mais oito estabelecimentos de ensino, 2 somando
número de total de 70 classes atendendo a 1.657 alunos. Para
este texto, recortamos a experiência das CSE do Instituto
Estadual “Narciso Pieroni”, da cidade Socorro (SP) onde
em especial o estudo do meio e estudo dirigido, ocorreram conforme leitura das fontes e referencias. Passamos
a análise de cada uma delas.

2.1. Estudo do meio
A experiência interdisciplinar estava presente no currículo
das CSE do Instituto Estadual “Narciso Pieroni”, que se
organizava através das seguintes disciplinas e práticas
educativas: “os conselhos de classe, o trabalho dirigido, o
estudo do meio e a priorização de métodos ativos,” conforme enunciado por Vieira (2015, p. 125). Esta autora expõe
as práticas da integração de disciplinas e o Estudo do Meio
(EM) como uma forma de relação com a realidade social do
educando, assim via ensino ativo, com atividades práticas
e tenham relação com o mundo do trabalho e com uma
possível orientação prática em relação com seu meio social.
Vale pontuar que ocorriam práticas educativas diversificadas entre as CSE, em linhas gerais, o que diferenciavam as
CSE de Socorro das outras CSE ocorridas nas diferentes
instituições de ensino do Estado de São Paulo, segundo
Maria Nilde Mascellani (2010) é o currículo específico que
interessava. Assim, o currículo “integrado” das CSE de
1 As experiências funcionaram em São Paulo, Estado da Guanabara, Rio de
Janeiro, Rio grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo
e Paraná.
2 Colégio das Cônegas de Santo Agostinho, Colégio Santana, Colégio
Mackenzie, Colégio Notre Dame de Sion, Colégio Pio XII, Colégio Santa Cruz,
Colégio Santa Maria, Colégio São Miguel Arcanjo e Colégio Narciso Pieroni,
Colégio Assunção, Colégio Estadual Macedo Soares, Colégio São Luís, Colégio
Estadual de Jundiaí, Colégio Estadual Carlos Gomes, Colégio Sacré Coeur de
Marie, Colégio Visconde de Porto Seguro, Colégio São José.
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Socorro era único. Cito-a.
É na ideia de currículo integrado e de ensino conceitual
que as Classes Experimentais de Socorro se distinguem
das demais experiências de Classes Experimentais. A experiência de Socorro incluiu a definição clara de objetivos, o
desenho de um currículo que incorpora as grandes noções
da cultura geral, as praticas de reconhecimento da realidade
local no seu cotidiano, a seleção de conteúdos com destaque de conceitos, considerados elementos mediadores de
todo o currículo, o trabalho em grupos, o estudo dirigido, o
estudo do meio, as práticas de avaliação. (...) Formulamos
objetivos, elaboramos o currículo dentro de um desenho que
se aproximava dos conhecidos tópicos da cultura geral (na
História e na Geografia) e aqueles que suscitavam o estudo da
realidade social, econômica, política e cultural do município.
O trabalho em grupo, as aulas debatidas e problematizadas,
a integração curricular, a opção ensino-aprendizagem por
conceitos, a seleção de conteúdos significativos do ponto de
vista da inserção crítica do educando em seu meio social, a
avaliação diagnóstica e o estimulo permanente a intervenção
social na comunidade se tornariam características do projeto
das Classes Experimentais do Instituto Narciso Pieroni.
(MASCELLANI, 2010, p.84-85)

Maria Nilde Mascellani (2010) orientadora educacional deste Instituto, leitora voraz do pensamento de John
Dewey, esclarece o seu entendimento sobre integração do
currículo na escolarização das CSE de Socorro. Reforça a
especificidades das CSE de Socorro, quando estabelece
uma “cultura geral” retirada do estudo da História e da
Geografia, como um estudo com estreita ligação com a
“realidade social, econômica, política e cultural do município” Local que o conhecimento do meio social demandaria
sobre os objetivos de ensino. As noções sobre os saberes da
disciplina de História e Geografia, como dado no exemplo,
se relacionavam em primeiro lugar com os saberes sociais, e
não tão somente com os saberes estabelecidos pela tradição
das disciplinas escolares. Este momento, o Estudo do Meio
(EM) opera como uma experiência prática dos educandos,
em outras palavras, como um norte prático de integração
e compreensão dos educando do meio social em que estão
vivendo. Portanto, as disciplinas de História e Geografia
operariam como instrumentos de leitura do meio social e
não imporiam sua visão “abstrata” de saber escolarizado.
Vieira (2015) ao investigar os documentos gerados por
Maria Nilde Mascellani informa que as CSE de Socorro são
únicas, e diz que mantém certa distância da influência das
Classes Nouvelles. No argumento da orientadora educacional
as Classes Nouvelles eram uma experiência da França sendo
no Brasil realizada uma experiência “inédita”. Sob a clave
da apropriação, segundo Chartier (1990, 1992), o argumento
recebe respaldo no qual a realidade brasileira difere em
muito da propagada na França. Assim, a orientadora das
CSE de Socorro, Maria Nilde Mascellani advoga no sentido
da sua contribuição e capacidade de criação de uma forma
singular de cultura escolar. Sobretudo, o “currículo desenvolvido pela equipe docente do Instituto Narciso Pieroni
era pensado a partir das necessidades psicológicas dos
estudantes da comunidade” (VIEIRA, p. 126).
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Recorro a leitura de Alice Casimiro Lopes (2002), por
ajudar com algumas formas de pensamento curricular clássico sobre organização do conhecimento escolar. Para este
estudo interessa citar: “currículo centrado nas disciplinas
escolares” por recorrer ao pensamento de John Dewey, e
outros autores progressistas. John Dewey (2002) esclarece sobre organização curricular, ao mesmo tempo em
que, as fontes mostram a presença da leitura deste autor
referenciada por Anísio Teixeira, Jayme Abreu e Maria
Nilde Mascellani. Para Dewey (2002) os princípios integradores são buscados no conhecimento escolar, mais
especificamente, nos princípios psicológicos centrados
no entendimento da criança, e não no conhecimento de
referência. Falava-se de um currículo progressista tendo
a educação por interesse das crianças entendido como um
“interesse espontâneo” destas. Para valorizar as experiências trazidas do social e de seu cotidiano para a escola, de
forma pragmática, Dewey (2002) pensava a integração das
disciplinas escolares a partir dos interesses desta sociedade. Todavia sem fazer uma crítica social a esta mesma
sociedade, pois a sua concepção de democracia pressupõe
indivíduos com as mesmas oportunidades de competir
por diferentes privilégios, sendo atravessados por regras
claras e consensuais. Maria Nilde Mascellani (2010, p.87)
buscou “desenvolver entre os alunos o compromisso social
com a comunidade”, isso a partir de atividades práticas
como o Estudo do Meio (EM). Através destas fontes, não
se pode inferir se ocorreram mudanças significativas na
vida social dos educandos ao participarem desta prática
do EM, devido o limite analítico. O que vale colocar como
problemática desta investigação, mesmo que provisória o
sentido da questão: o que ensinar, reflexão que trouxe aos
debates educacionais de quais conteúdos são recortados,
e, não outros, e quais são considerados importantes, e que
devem ser utilizados são portadores de renovação educativa. Assim, além de integração entre as disciplinas (interdisciplinaridades), também estava no nível de conteúdo à
renovação, assim “o que ensinar” dialoga com a experiência
do EM. Outra prática educativa considerada renovadora
foi o Estudo dirigido (ED), passamos a sua análise.

2.2. Estudo dirigido
Retomo a normativa de “Instruções sobre a natureza e a
organização das classes experimentais” (MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO E CULTURA, 1958), pois nelas temos explicitadas prescrições sobre o Estudo Dirigido (ED) como uma
organização da CSE, cito a seguinte normativa:
a) na organização dos currículos, ter-se-á em vista não a
especialização nesta ou naquela direção de estudos, mas
na preparação geral com um sólido conteúdo de formação
humana e maiores oportunidades de atendimento das aptidões individuais;
b) maior articulação do ensino das várias disciplinas e maior
coordenação das atividades escolares;
c) número máximo de trinta alunos em cada classe, para que
o ensino se possa adaptar melhor a cada aluno;
d) o número de professores nas classes iniciais do ginásio

poderá ser reduzido para evitar os inconvenientes da transição brusca do regime primário para o secundário. Os professores terão, assim, convívio mais demorado com os alunos,
podendo melhor examinar-lhes as tendências e exercerem
uma orientação eficiente;
e) reuniões periódicas dos professores de cada classe para
a apreciação da classe nos seus aspectos psicológicos e sua
melhor e mais homogênea orientação pedagógica;
f ) possibilidade de opções que correspondem às aptidões
dos alunos;
g) acentuação da função educativa da escola de maior permanência diária na escola e de participação nas atividades
extracurriculares;
h) atividade dirigida, planejada de modo que o aluno dela
possa participar ativamente, para adquirir seu método próprio de trabalho e hábitos de vida conscientes e dinâmicas;
i) articulação mais estreita entre professores e pais, tão
necessária para a harmonia que deve existir entre a obra
educadora da escola e da família. (BRASIL, 1958, p.80-81).

Esta normatização da CSE, preocupada em reduzir
número de alunos por sala, e de professores por turma,
com autonomia da avaliação dos alunos em reuniões
pedagógicas, incitando a relação estreita entre pais e
professores, sugere as práticas educativas motivadas em
articular as disciplinas e os conteúdos que atendessem as
individualidades dos seus alunos. Via-se que se tem uma
permanência maior dos alunos em participação nas atividades extracurriculares. Além destas novas prescrições
renovadoras ao secundário, as CSE tomam o destaque para
a organização curricular, voltada para a formação humana
como um todo, não privilegiando as especializações, mas,
sobretudo, as generalidades com solidez de conteúdos.
Este enunciado prescreve uma forma outra de articular
as práticas em sala de aula, assim sugere a articulação ou
inter-relação no ensino entre as diferentes disciplinas, e,
portanto, nomeia o Estudo Dirigido (ED) como uma prática interdisciplinar. Na conceituação do ED a autonomia
do educando é a forma primeira de ensino. Explorando
a autonomia o ED acontecia quando se adquirissem seu
método próprio de estudo, assim incorporando-o ao seu
fazer social. A renovação estava em criar autônima em cada
aluno com a atitude de realizar seu próprio estudo de forma
individualizada, e não prescrever como se deveria ocorrer.

3. CONCLUSÕES
O caráter de renovação das prescrições analisadas no texto
sobre as práticas EM e ED, em certa medida, sugerem um
deslocamento do ensino centrado no professor para a
aprendizagem e interesse dos alunos, quando o educando
se torna peça principal das CSE. Estas experiências buscavam uma noção de currículo mais articulado e organizado
de forma que as disciplinas se “inter-relacionam”, o que se
pode inferir uma conceituação do conceito de interdisciplinaridade. Como conclusão provisória, temos as práticas
educativas Estudo do Meio (EM) e Estudo Dirigidos (ED),
consideradas apropriações de um discurso de renovação
pedagógica utilizadas no ensino secundário, todavia ocorreram especificidades entre as CSE, como pontuada por
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alguns autores em relação ao caso da CSE de Socorro (SP).
Nota-se a emergência de um novo currículo com características flexíveis e articuladas com as demandas sociais,
atentando aos interesses dos alunos. Por fim, consideramos
este movimento de renovação pedagógica possui muitas
facetas, negociações e hibridismos, não sendo foco dos
debates deste breve texto, todavia pode-se asseverar que
este movimento de renovação do ensino secundário foi
intensificado a partir da segunda metade da década de 1950.
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Painel didático para o ensino do ciclo menstrual: dicas e cuidados
Educational panel for cycle menstrual education: tips and care
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RESUMO – A puberdade e o início da adolescência é uma fase muito importante no processo de desenvolvimento de um indivíduo. No caso das mulheres adolescentes, esse processo é ainda mais doloroso, pois
possuem características peculiares que as diferem dos homens adolescentes, como a capacidade e condições
para reprodução, fazendo com que se sintam ainda mais pressionadas e inseguras. Pensando nesses fatores,
um grupo de acadêmicos do 5º período do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal
Goiano – Campus Ceres, desenvolveu um painel didático com tema sobre o ciclo menstrual demonstrando de
forma esquemática cada parte do ciclo, bem como as dicas e cuidados que as adolescentes devem ter nesse
período, principalmente na menarca, a 1º menstruação. O objetivo do grupo foi de elaborar algo que viesse de
encontro com essa fase vivida pelas adolescentes e que minimizasse possíveis dúvidas e sanasse preocupações,
pois como se trata de um tema que é considerado de certa forma um tabu, cabe, portanto, se realizar uma
adequada orientação. Além do mais, é ressaltado a importância da utilização de materiais didáticos para a
melhoria do processo ensino-aprendizagem. O presente trabalho obteve bons resultados durante sua execução,
onde foi gerado um debate entre os acadêmicos e propostas para aplicação.
PALAVRAS-CHAVE: menstruação; mulher; materiais didáticos; ensino fundamental.
ABSTRACT – Puberty and early adolescence is a very important stage in an individual’s development. In the case of
adolescent women, this process is even more painful because they have peculiar characteristics that differ from adolescent
males, the ability and conditions for reproduction, making them feel even more pressured and insecure. Thinking about
these factors, a group of students from the 5th period Degree in Biological Sciences at the Federal Institute Goiano - Campus
Ceres has developed a didactic panel theme of the menstrual cycle showing schematically each part of the cycle, as well as
tips and care that adolescents should have this period, especially at menarche, the 1st period. The group’s objective was to
develop something that came from meeting with this phase experienced by possible adolescents and minimize doubts and
remedy concerns, because as it is a topic that is considered somewhat of a taboo, it is, therefore, to perform a proper guidance.
Moreover, the importance of using teaching materials to improve the teaching-learning process is highlighted. This study
achieved good results during its execution, where a debate among academics and proposals for application was generated.
KEYWORDS: Menstruation; woman; teaching materials; elementary school.

1. INTRODUÇÃO
O livro didático tem assumido a primazia entre os recursos
didáticos utilizados na grande maioria das salas de aulas
do Ensino Básico. Impulsionados por inúmeras situações
adversas, grande parte dos professores o transformaram no
principal ou, até mesmo, o único instrumento como auxílio
nas salas de aulas (SILVA, 2012). Dentro das ciências tais
recursos são considerados essenciais porque esse campo
possui certa complexidade, envolvendo necessidades comunicativas próprias (ROWLEY-KOLIVET, 2002) citado por
(PAVÃO; FREITAS, 2008). O Ciclo Menstrual é um tema
importante no estudo de Ciências, sendo que nos livros
didáticos não possuem propostas dinâmicas e/ou inovadoras que facilitem a transmissão acerca desta temática
para os adolescentes. Porém, o presente trabalho não tem
por objetivo analisar a competência dos livros didáticos e

sim evidenciar a importância de outros recursos didáticos,
a produção destes pelos professores e futuros professores,
bem como a relevância do tema para os alunos.
É notório o interesse dos adolescentes sobre o tema
educação sexual, como o ciclo menstrual, que surge muito
antes do período em que eles entram em contato com este
assunto na escola. O despertar da curiosidade inicia-se,
na maioria das vezes, a partir do 6º ano, em que a faixa
etária dos alunos é de 11 anos (FRANZÃO, 2013). Por se
tratar de um tema que é considerado de certa forma um
tabu, cabe a realização de uma adequada orientação,
de modo a esclarecer possíveis dúvidas e curiosidades
para ajudá-los na compreensão da sexualidade nessa
fase vivida por eles.
A puberdade e o início da adolescência são fases muito
importantes no processo de desenvolvimento de um
indivíduo, devido ao grande número de transformações
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físicas e fisiológicas, entrelaçadas por oscilações psicológicas. Freitas & Dias (2010) afirma que quando um indivíduo compreende as transformações que estão ocorrendo
em seu corpo, ele possui a oportunidade de perguntar
e discutir sobre os diversos aspectos da sexualidade,
podendo passar e respeitar a si próprio e aos outros, e
adquirir subsídios para a tomada de decisões sobre sua
própria sexualidade.
No caso das mulheres adolescentes, além desses fatores
citados anteriormente, também ocorre uma maior vigilância por parte da sociedade, pois possuem características
que as diferem dos homens como a capacidade e condições para a reprodução, por exemplo, fazendo com que se
sintam ainda mais pressionadas, fragilizadas e inseguras,
requerendo uma série de cuidados especiais.
Pensando nessa realidade vivida pelas mulheres adolescentes, um grupo de acadêmicos do 5º período, que estudam a disciplina intitulada “Oficina Prática Pedagógica
IV” (OPP IV), disciplina essa voltada para jogos pedagógicos e que antecede o estágio supervisionado do Ensino
Fundamental, no curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres,
teve por objetivo analisar e elaborar um material que viesse
de encontro com as necessidades das adolescentes, ou seja,
que minimizasse possíveis dúvidas e sanasse preocupações,
elaborando um recurso didático que demonstrasse o que
ocorre no organismo, enfatizando algumas dicas e cuidados
necessários para esse período, principalmente na menarca,
a 1º menstruação.
Uma das preocupações do trabalho foi a busca de materiais simples, de fácil acesso e baixo custo, mas que resultasse em um material didático duradouro para utilização
em sala de aula para os alunos do estágio supervisionado do
Ensino Fundamental, mas também para outros alunos de
outras turmas em outros períodos letivos. Outro ponto de
discussão foi quanto a expectativa dos de mais acadêmicos
do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, para que
pudessem refletir a importância desse tipo de material,
instigando-os dessa maneira a usarem da criatividade para
planejarem bons trabalhos a partir desta proposta.
Após discutido e analisado todos esses fatores, foi elaborado um painel didático de forma esquemática, conforme a
(Figura 1), demonstrando cada fase do ciclo, sendo: menstrual, pré-menstrual e pós-menstrual e também uma parte
específica com dicas e cuidados conforme a (Figura 2), com
conteúdo e linguagem voltados para alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental, de forma clara e concisa. Os materiais para elaboração dos painéis foram: madeira, espuma
vinílica acetinada, lápis de cor aquarelável, marcadores de
texto, cola quente e tesoura.
O quadro sobre “Dicas e Cuidados” (Figura 2) instiga aos
alunos a fazerem perguntas, como: “Como e qual absorvente usar?”, “Que dia vem?”, “Quais os tipos de medicamentos que posso fazer uso?”. É válido ressaltar que ao
responder tais perguntas, é de suma importância os incentivarem a fazer consultas periódicas, pois só um médico
especialista, o ginecologista, pode esclarecer perguntas que
irá depender do organismo de cada indivíduo.
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Figura 1 – Painel ciclo menstrual

Fonte: arquivo pessoal

Figura 2 – Dicas e cuidados

Fonte: arquivo pessoal

EIXO TEMÁTICO 6

Painel didático para o ensino do ciclo menstrual: dicas e cuidados

2. REVISÃO LITERÁRIA
O ciclo menstrual é um tema que pode ser trabalhado nos
primeiros anos do ensino fundamental, segundo (FILIPINI
et al. 2013) citado por (FRANZÃO, 2013). Porém, quando
se fala do ensino de Ciências no Ensino Fundamental,
logo pensamos em aulas tradicionais, onde o professor
expõe o conteúdo em sala, realiza algumas experiências em
aulas práticas no laboratório (quando é possível) e avalia
os alunos com uma habitual prova escrita (CASTOLDI;
POLINARSKI, 2009). As aulas tradicionais propiciam vantagens aos professores, mas não é uma medida que deve ser
tomada em longo prazo, pois mesmo as aulas tradicionais
tendo grande relevância para o ensino, é necessário que os
professores adotem recursos didáticos para que as aulas
sejam de fato significativas.
Portanto, a existência do material didático não é a solução, pois o professor precisa saber utilizá-lo. Além disso,
os materiais que abordam a sexualidade nem sempre trazem uma preocupação com as diversas dimensões que a
compõe (PEDROSO, 1999) citado por (BARDI, 2004). Os
recursos didáticos trazem melhorias para o ensino, porém,
é interessante enfatizar, que não é a solução de todos os
problemas que professores enfrentam nesse processo. O
material didático vem como um apoio para o ensino e é
preciso empregá-lo bem, de modo que as aulas sejam mais
produtivas. Para que facilite a compreensão sobre o Ciclo
Menstrual é necessário a sistematização do conteúdo para
desenvolver as dimensões que a compõe.
O ensino de Ciências, integrando teoria e prática, pode proporcionar uma visão das ciências como uma atividade complexa, construída socialmente, em que não existe um método
universal para resolução de todos os problemas, mas uma
atividade dinâmica, interativa, uma constante interação de
pensamento e ação (MORAES, 2000). Podemos observar aqui,
mais uma vez, a importância que tem a elaboração de diferentes recursos didáticos para serem usados como um auxílio no
ensino de Ciências para ampliação do conhecimento.
A adolescência é uma etapa do desenvolvimento
humano. A puberdade é o componente biológico desta
fase caracterizada pela crescente ação hormonal, que se
torna visível com o surgimento dos caracteres sexuais
secundários e com a aquisição da capacidade reprodutiva,
alteração importante e súbita, com grande repercussão no
comportamento dos adolescentes e reflexos na vida adulta
(BROUZAS; BRAGA; LEÃO, 2010).
No que se diz respeito à compreensão da adolescência,
frequentemente, pode-se identificar em nossa sociedade a
circulação de discursos que abordam este fenômeno como
um período atravessado por crises (de identidade, familiar,
relacional), transformações, inquietações, sendo designado,
portanto, no cotidiano contemporâneo, como período de
“aborrescência”. Não se contesta a possibilidade de presença destas características nesta fase do ciclo vital, porém,
pode-se dizer que todo processo de constituição do sujeito
acarreta transformações biológicas, psíquicas e sociais,
gerando conflitos e dúvidas (MAHEIRIE et al. 2005). Em
virtude disso vê-se a forte influência que os professores e

futuros professores podem exercer sobre os alunos.
Para todas as adolescentes, independente do seu segmento social, a menarca, por exemplo, caracteriza-se como
um dos poucos ritos de passagem que ainda permanece
valorizado nas sociedades modernas. Utilizando-nos desta
perspectiva, destacamos o processo do adolescer como
um período de intensas passagens que são vivenciadas
pelos jovens durante esse período de seu desenvolvimento
(BRÊTAS et al., 2012). A Menarca é um evento marcante
nessa fase das adolescentes, portanto, é crucial que elas
ganhem atenção e apoio nesse processo nas escolas.
Outro ponto a ser destacado são que as informações
sobre o ciclo menstrual não dizem respeito apenas às
meninas, mas também aos meninos, sendo que a partir
do momento que eles tenham maior conhecimento sobre a
temática poderão compreender seu compromisso consigo
mesmo e sua relação com pessoas do sexo feminino (SAITO;
LEAL, 2000) citado por (FRANZÃO, 2013).

3. RESULTADOS
Foram observados dois pontos positivos na realização deste
trabalho, o primeiro, um interesse satisfatório dos acadêmicos que estudam a disciplina de OPP IV do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal
Goiano – Campus Ceres na execução em sala de aula do
material didático confeccionado, e segundo, uma ótima
interação entre os acadêmicos onde foi gerada uma discussão sobre o assunto onde percebeu-se a presença de
dúvidas a respeito do tema proposto e propostas para a
aplicação do painel nas escolas, como a possibilidade de
utilizá-lo também como um jogo didático.
Apesar desse tema estar entrelaçado ao dia-a-dia dos
adolescentes nas escolas e pelo uso de diversas mídias,
sendo a internet o principal meio, infelizmente, essa mídia
não coopera por si só para que haja minimização de diferentes dúvidas que eles possuem, alcançando até mesmo
os jovens. Foi perceptível observar isso com as dúvidas que
os acadêmicos tiveram na exposição do trabalho.
Os diferentes tipos de dúvidas vieram tanto de homens
quanto de mulheres, como: “Quais os riscos de ter relação
durante a menstruação?”, ”Como se realiza a higiene íntima
adequadamente?” e “Como fazer um calendário menstrual
para ter controle sobre os ritmos do corpo?”. Ao observarmos tais dúvidas fica bastante perceptível que essa temática
diz respeito a ambos lados e que quando é compreendido
isso, facilita o vínculo entre homens e mulheres ocorrendo
uma quebra de paradigmas. Esses resultados nos encoraja a refletir mais sobre a utilização desses materiais nas
escolas, pois estabelece uma melhor conexão entre aluno
e conteúdo a ser trabalhado.

4. CONCLUSÃO
Foi muito significativo a realização deste trabalho que encaminhou em direção de sistematizar o que foi produzido na
disciplina de OPP IV. Buscamos realizar uma abordagem do
conteúdo de forma mais interativa, que fosse ao encontro
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do cotidiano vivido pelos alunos. Ao compreendermos o
valor desses métodos, também expandimos possibilidades
para nosso crescimento profissional.
É um grande desafio para os Educadores abordarem
temas relacionados com a sexualidade, visto que, o desafio
não é só proporcionar aos alunos o conteúdo em si, mas
também de respeitarem diferentes opiniões dos mesmos
que podem acarretar ao longo do trajeto de modo que
eles possam assimilar com mais leveza essa fase vivida
e também que possam desenvolver meios para enfrentar
possíveis conflitos.
Contudo, concluímos que esta é uma experiência
desafiadora a ser superada resultando na concretização
de uma prática pedagógica, promotora da elaboração do
conhecimento por parte do aluno e não mera ilustração
de conteúdo.

5. REFERÊNCIAS
BARDI, J.; CAMPOS, L. M. L. Produção de Materiais Didáticos
para Temas de Orientação Sexual nas Séries Iniciais do Ensino
Fundamental. Trabalho de conclusão de curso apresentado
em Dezembro de 2004.
BRÊTAS, J. R. S. et al. Significado da Menarca Segundo
Adolescentes. Acta Paul Enferm, 2012; 25(2): 249-55.
BROUZAS, I.; BRAGA, C.; LEÃO, L. Ciclo Menstrual na
Adolescência. Adolesc Saude. 2010; 7(3): 59-63.
CASTOLDI, R.; POLINARSKI, C. A. A Utilização de Recursos
Didático-Pedagógicos na Motivação da Aprendizagem. I
Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologia. Anais...
Paraná: UTFPR, 2009.
FRANZÃO, J. A. K. Sequência Didática para o Ensino do
Conteúdo Ciclo Menstrual: Uma Experiência com alunos do 6º Ano
do Ensino Fundamental. Dissertação (Mestrado em Ensino
de Ciência e Tecnologia) - Ponta Grossa: UTFP, 2013.
FREITAS, K. R.; DIAS, S. M. Z.; Percepções de Adolescentes
sobre sua Sexualidade. Texto Contexto Enferm, Florianópolis,
2010.
MAHEIRIE, K. et al. Oficinas sobre Sexualidade com
Adolescentes: Um relato de Experiência. Psicologia em
Estudo, Maringá, v. 10, n. 3, p. 537-542, set./dez. 2005.
MORAES, R. Construtivismo e Ensino de Ciências: Reflexões
Epistemológicas e Metodológicas. Porto Alegre: EDIPUCRS,
2000. 230 p.
PAVÃO, A. C.; FREITAS, D. Quanta Ciência há no Ensino de
Ciências. São Carlos: EdUFSCar, 2008. 332 p.
SILVA, M. A. A Fetichização do Livro Didático no Brasil.
Educ. Real., Porto Alegre, v. 37, n. 3, p. 803-821, set/dez.2012.
Disponível em: <http://www.ufrgs.br/edu_realidade>
480

EIXO TEMÁTICO 6

O uso da torre de hanói no ensino de progressão geométrica
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RESUMO – Este trabalho procura demonstrar que é possível desenvolver aulas de matemática sem o rigor do
modelo tradicional, utilizando as estratégias dos jogos matemáticos, a fim de envolver os estudantes em todo
o processo de ensino e aprendizagem, ao mesmo tempo proporcionando aulas mais agradáveis. Partindo da
aplicação de jogos como instrumento pedagógico, em uma turma do segundo segmento da Educação de Jovens
e adultos, constatou-se que o jogo é capaz de despertar o interesse dos alunos em determinado assunto a eles
relacionado, o que dá mais significado ao livro didático e proporciona um ambiente escolar mais atrativo. Feita
a revisão da literatura e uma análise qualitativa, comprovou-se que a associação do jogo a uma aplicabilidade
da Torre de Hanói, em paralelo ao conteúdo de Progressão Geométrica, propiciou um espaço de desenvolvimento de conteúdos significativos de maneira lúdica, porque os jogos e as curiosidades estimulam os alunos
a gostarem da matemática, além de alterarem as rotinas da sala de aula. O uso da Torre de Hanói incentiva a
criatividade de alunos e professores, pois encaram a utilização do jogo como um desafio que testa a capacidades
cognitivas dos seres humanos, comprovando assim que uma das funções da matemática escolar é desenvolver
competências para resolver os problemas cotidianos que as pessoas encontram.
PALAVRAS-CHAVE: torre de hanói; jogos matemáticos; progressão geométrica.
ABSTRACT – This work aims to demonstrate that it is possible to develop math classes without the rigor of the traditional
model, using the strategies of mathematical games in order to engage students in the process of teaching and learning,
while providing the most enjoyable classes. Starting from the application of games as an educational tool in a class of the
second segment of Youth and adults, it was found that the game is able to attract the interest of students in certain subject
them related, which gives more meaning to the book teaching and provides a more attractive school environment. Once the
literature review and a qualitative analysis, it was shown that the game’s association with a applicability of Hanoi Tower,
parallel to the content of Geometric Progression, provided a development space of meaningful content in a playful way,
because the games and curiosities encourage students to like mathematics, in addition to changing the classroom routines.
The use of Hanoi Tower encourages the creativity of students and teachers, as regard the use of the game as a challenge
that tests the cognitive abilities of humans, thus proving that one of the school mathematics functions is to develop skills
to solve everyday problems people are.
KEYWORDS: tower of hanoi; games mathematicians; geometric progression.

1. INTRODUÇÃO
A utilização do jogo na Educação Matemática tem o objetivo
de possibilitar o envolvimento dos estudantes em conteúdo
específico, ao mesmo tempo proporcionar aulas mais agradáveis. Para Mota (2009), usar jogos e curiosidades para ensinar
Matemática estimula os alunos a gostarem da disciplina,
além de alterar a rotina da classe, propiciando o interesse e
envolvimento dos alunos. Portanto, o presente artigo busca
promover a aplicabilidade do jogo em paralelo ao conteúdo
de Progressão Geométrica, assim como a legibilidade do
jogo em proporcionar uma aula com conteúdo significativo
para formação escolar, enquanto ferramenta pedagógica.
Apesar de proporcionar aulas mais agradáveis, Mota
(2009: 59) afirma que “para que os objetivos do trabalho

com jogo sejam alcançados é necessário que o professor
escolha uma boa metodologia para desenvolver aulas com a
utilização deste recurso”. Com base na conclusão do autor,
pode-se afirmar que o jogo, por si só, não é eficaz se não
existir um planejamento e objetivos previamente estabelecidos e que nem todos os tipos de jogos podem ser utilizados
na educação matemática.
A busca pelo ensino de qualidade tem influenciado profissionais da área da educação a inovarem e utilizarem os
mais diversos meios para atingir essa meta, contudo esses
meios devem respeitar os conteúdos propostos nos planos
curriculares nacionais. Para ir além da visão tradicional e
estimular alunos na fixação de conceitos, o uso de um jogo
matemático, como a Torre de Hanói, pode ser considerada
como ferramenta a ser explorada no espaço escolar.
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Estudada desde longa data, a Torre de Hanói proporciona o desenvolvimento de vários conteúdos matemáticos
e habilidades que podem estar ou não diretamente relacionadas ao currículo da educação básica. Entretanto, são
apreciados no ambiente escolar e na sociedade, proporcionando um ambiente lúdico em sala de aula. O emprego de
estratégias lúdicas e a necessidade de inovar na educação
matemática colocam em movimento diversos pesquisadores na contemporaneidade, a fim de aprofundar essa
temática. A Torre de Hanói é utilizada por vários profissionais, não se restringindo aos educadores e matemáticos.
Esta pesquisa é plausível porque o jogo tem uma relação
já conhecida de temas comumente abordados em planos curriculares da matemática em sua história. “O uso da Torre de
Hanói no ensino da matemática é de grande valia, pois leva a
entender a simbolização, o sequenciamento, a generalização,
o raciocínio lógico, a ação exploratória, a contagem e o planejamento da ação” (DRABESKI e FRANCISCO, 2010, p. 9).

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. História do jogo
A Torre de Hanói, também conhecida por torre do bramanismo ou quebra-cabeças do fim do mundo, tem a sua
origem no Vietnã, sendo popular na China e no Japão, mas
apareceu no Ocidente com a publicação do matemático
francês Edouard Lucas em 1883.
O jogo trata-se de um quebra-cabeça constituído por
uma base com três pinos, em um dos quais devem ser empilhados, no mínimo, três discos, em ordem crescente de
diâmetro, de cima para baixo. O objetivo do jogo consiste
em passar todos os discos de um pino para outro qualquer,
um de cada vez, utilizando um dos pinos como auxiliar,
de maneira que um disco maior nunca fique em cima de
outro menor, em nenhuma situação, e seja resolvido com
a menor quantidade de movimentos possíveis.
Segundo Costa (2010):
Muita matéria já foi escrita sobre as Torres de Hanói, desde
curiosidades, introdução a novos conceitos matemáticos e
até estudos em contexto psicogenético no qual se investiga
a relação entre ação e compreensão na busca da solução de
um problema (pp.40-41).

Ao publicar os estudos do jogo, Edouard Lucas resolveu
também publicar a lenda que envolve o jogo, que é relacionada com o fim do mundo e uma torre hipotética com 64
discos. A lenda diz que os monges do templo de Benares
deveriam mover todos esses discos para um dos pilares do
jogo, sempre ao final de seus expedientes, fato que depois
de calculado o tempo e o número de movimentos necessários para finalizar o jogo, conclui se que o resultado ultrapassaria, consideravelmente as previsões propostas por
astrônomos e outros estudiosos que tentaram estipular
previsões otimistas para o fim do mundo, afirma o autor.
Pelas publicações de Lucas, podemos ter uma ideia dos
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recursos e raciocínios considerados na época. Sem a disponibilidade de computadores, não dispondo ainda do poder
de uma calculadora, mas com uma observação aguçada, os
matemáticos já conseguiam grandes avanços na elaboração
de algoritmos que apresentam raciocínios e cálculos bastante
sofisticados (COSTA, 2010, p.42).

Desde a sua primeira publicação, a Torre de Hanói tem
sido explorada para fins educacionais e a disseminação de
conhecimentos, fato que conduz e incentiva a pesquisa
e aplicação do jogo no ambiente escolar a fim de trazer
ludicidade e significação de conhecimentos para alunos
dos mais diversos níveis etários educacionais.

2.2. A perspectiva do uso do jogo no Brasil
Aulas de matemática, no Brasil, segundo Drabeski e
Francisco (2010), tendem a se apoiar no uso extensivo do
livro didático, prática que, conforme os autores apontam,
não contribui para o desenvolvimento de uma educação
significativa, corroborando com o modelo tradicional que
continua se estendendo ao longo de toda a formação dos
alunos da educação básica.
Atualmente ainda se observa que esta prática é bastante
comum nas aulas de matemática. O professor transmite os
conteúdos limitando-se, muitas vezes, ao uso do livro didático e ao quadro de giz e o aluno resolve imensas listas de
exercícios do tipo “siga o modelo” e estuda a matéria apenas
para “se sair bem nas avaliações” ( DRABESKI e FRANCISCO,
2010, p.3).

Ainda que os livros didáticos sejam uma boa ferramenta,
segundo Ribeiro (2004) os livros tendem a trabalhar os
conteúdos de maneira totalmente mecânica, abstrata e até
cansativa, distanciando-se da realidade dos alunos, que
tende a ser dinâmica. Segundo a autora, o professor deve
aborda de maneira significativa os conteúdos ministrados
em sala de aula, uma vez que os conhecimentos só estabelecem no momento em que há significação.
Mesmo com tantas discussões sobre o uso de jogos,
torna-se difícil escolher uma metodologia ou estratégia
eficiente para que alunos aprendam conteúdos, pois o jogo
em si não irá proporcionar uma aula diferenciada e lúdica
que atrairá os alunos apenas pelo fato do jogo estar ali presente. Essa tarefa cabe ao professor que deve planejar e
associar o jogo de maneira coerente com o objetivo da aula
e conteúdos que serão ministrados durante a aula.
Fazer com que os alunos aprendam os conteúdos e gostem
de descobrir formas de resolver situações matemáticas é um
desafio para os professores da disciplina, que buscam encontrar alternativas metodológicas diferenciadas, tornando o
seu ensino e aprendizagem mais significativos em outros
modelos dos aplicados nas tendências liberais de educação
(MELO e SARDINHA, 2009, p.9).

Drabeski e Francisco (2010) apontam que: “O uso de
jogos na educação, entretanto, nem sempre foi visto com
bons olhos pelos educadores, tendo em vista que nem

EIXO TEMÁTICO 6

O uso da torre de hanói no ensino de progressão geométrica

sempre foi considerado como uma atividade séria”. Fato
que vai de encontro com outros autores e estudos que afirmam que, como citados por Melo e Sardinha (2009), os
jogos se fazem presente na cultura de vários povos, comumente alocando papel de destaque para seres humanos em
todas as fases etárias da vida. O jogo se estabelece a partir
de brincadeiras de crianças, sendo uma atividade que está
intimamente relacionado a características da idade, possibilitando o início do desenvolvimento de habilidades.
Nesse cenário de discussões, o jogo Torre de Hanói tem
aparecido quase que constantemente como um dos jogos
que proporcionam o desenvolvimento de conteúdos matemáticos. O jogo tem sido usado para trabalhar conteúdos
tanto de Ensino Fundamental como também conteúdos
de Ensino Médio.
Para Costa (2010), o uso da Torre de Hanói, incentiva a
criatividade de alunos e professores, pois o mesmo encara a
utilização do jogo como um desafio que testa a capacidades
cognitivas dos seres humanos:
Um problema proposto, tal quais as famosas e lendárias
Torres de Hanói, sempre deve ser um desafio para nós, que
nos consideramos seres humanos pensantes e criativos. A
questão de encontrar caminhos novos para chegar a soluções,
às vezes as mais diversas, é de fundamental importância para
aguçar nossa capacidade inventiva e nos reafirmarmos em
nossa racionalidade (COSTA, 2010, p.48).

O uso da Torre de Hanói vai ao encontro da afirmação
de Ribeiro (2005, p. 1): “Uma das funções da Matemática
escolar é o desenvolvimento de competências para resolver
os problemas cotidianos que as pessoas encontram”.

3. METODOLOGIA
A metodologia utilizada constituiu-se de três etapas: realização de levantamento bibliográfico, elaboração e aplicação do plano de aula e análise antes, durante e depois
da aplicação do plano de aula. Na etapa do levantamento
bibliográfico, foram realizadas pesquisas nos indexadores
Google Acadêmico e Scielo. Nessa etapa, buscou-se favorecer as literaturas recentes acerca do uso da torre de Hanói
no ensino de matemática.
A elaboração do plano de aula constitui-se em torno de
parte do levantamento bibliográfico e o conteúdo introdutório de progressão geométrica. O objetivo geral desse
plano de aula foi usar a Torre de Hanói no processo de
ensino-aprendizagem para propiciar aos alunos a capacidade de reconhecer Progressões Geométricas e utilizar
suas fórmulas para resolução de problemas. Os objetivos
gerais do plano de aula foram:
• Desenvolver a definição de progressão Geométrica e suas
características.
• Conhecer a fórmula do termo geral da Progressão
Geométrica e da formula “mais geral”.
• Saber aplicar os conhecimentos de Progressão Geométrica,
seja em situações problema ou em exercícios com a aplicação
direta da formula.

Durante o desenvolvimento da aula, que foi aplicada em
uma turma com 24 alunos do 2º Segmento da modalidade
EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Centro Educacional
01 da Estrutural, foram apresentados o jogo e a lenda utilizada por Edouard Lucas para revelar o jogo para o Ocidente,
seguido por uma rápida explicação das regras.
Foi proposto aos alunos que eles criassem um quadro
para anotar relação entre a quantidade de discos e os movimentos mínimos para resolver o quebra-cabeça. Em alguns
momentos, foi necessário auxiliar os alunos com dicas,
sugestões e, principalmente, corrigindo-os após algum
tipo de jogada incorreta. Esse procedimento foi adotado
para que posteriormente os alunos tentassem encontrar
alguma relação entre os elementos da sequência obtida.
Com os dados obtidos e registrados, instigaram-se os
alunos a encontrarem uma equação que apontasse uma
maneira de mostrar a quantidade mínima de movimento
necessários para resolver o puzzle com 64 discos.
Após a generalização da equação, os aplicadores incentivaram a turma a solucionar, utilizando simples cálculo, a
quantidade de anos que levariam para resolver a torre com
quantidade de discos estipulados na lenda e uma comparação com dados e aproximações realizados pela comunidade
científica sobre a existência do planeta terra.
A etapa final constitui-se na formalização do conceito
de Progressão Geométrica e suas características, como
achar o termo constante da progressão e a apresentação
do termo geral e a formula da soma dos termos de uma PG.
Além das etapas descritas acima, foi observado de forma
constante como a turma reagia com a aplicação da Torre
de Hanói, suas reações a cada etapa realizada do plano de
aula e o feedback constante deles. Ao final, os aplicadores
interagiram com alunos e registraram os fatos ocorridos
em aula que mais os chamaram a atenção e fizeram o recolhimento dos rascunhos dos alunos para análise.

3.1. Análise e discussão de resultados
A aplicação do jogo ocorreu de forma satisfatória. Di Pierro
et al (2001) afirmam que:
A educação de jovens e adultos é um campo de práticas e
reflexão que inevitavelmente transborda os limites da escolarização em sentido estrito. Primeiramente, porque abarca
processos formativos diversos, onde podem ser incluídas
iniciativas visando a qualificação profissional, o desenvolvimento comunitário, a formação política e um sem número
de questões culturais pautadas em outros espaços que não
o escolar (p. 1).

A iniciativa de se inserir um jogo no contexto escolar na
turma chamou a atenção de alguns alunos. Os estudantes,
ao se depararem com as unidades da Torre de Hanói, perguntaram o que eram aquelas peças diferentes e uma estudante, sem mesmo conhecer o jogo, afirmou que o jogo se
trataria de uma “dor de cabeça para a turma”. Os estudantes, na
maioria jovens adultos, desconheciam a existência da torre
de Hanói, assim como também aparentavam desconhecer
ou ter vivenciado uma aula que utilizasse recursos lúdicos.
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O jogo foi organizado para ser jogado em duplas, pois,
conforme Melo e Sardinha (2009):
Ao se relacionar em equipe, o aluno estará sendo estimulado
para o uso do seu raciocínio lógico de uma maneira mais
divertida, na interação com os que estão à sua volta, numa
aproximação maior entre aluno/professor, aluno/aluno, já que
dessa maneira, todos podem participar das atividades (p.6).

Posteriormente, à formação das duplas, os aplicadores
introduziram a lenda que relacionava a resolução do jogo
e o fim do mundo, seguido da apresentação das regras e do
como jogar. Os alunos ficaram pouco impressionados com
a lenda e preferiram focar suas atenções para a resolução
do jogo. A partir do momento que todas as equipes estavam
formadas, os instrutores sugeriram que os alunos tentassem resolver, incialmente, o jogo com apenas uma peça e,
à medida que terminassem, registrassem os movimentos
mínimos necessários para resolver o jogo, acrescentassem
outro disco e repetissem o processo.
Quando o número de discos chegou a três, os resultados começaram a divergir. Verificou-se que algumas
duplas não haviam assimilado corretamente as regras,
sendo esse um dos motivos para que elas não conseguissem alcançar o resultado. Outra observação distinta foi
o caso em que uma dupla não conseguia resolver o jogo
porque eles se sentiram confusos com o modelo do jogo
que estava em uso na maioria das duplas (modelo triangular), então os aplicadores decidiram oferecer um outro
modelo, dessa vez linear, para que essa dupla tentasse
desenvolver a atividade.
Assim como ocorreu com Drabeski e Francisco (2010),
em suas experiências com a torre de Hanói, a princípio, os
alunos sentem dificuldades em fazer demonstrações mais
complexas assim que o jogo se torna mais complexo (com
adição de mais discos). Ainda comparado com a experiência desses autores, à medida que o jogo se tornava mais
desafiante os alunos demonstravam mais interesse em
participar da aula embasada no jogo, dado que o jogo se
tornou mais desafiador a partir do terceiro disco.
Durante toda a aula os alunos foram incentivados
a intercambiar os resultados obtidos entre as duplas.
Observou-se que as equipes que não conseguiam resolver,
com a mesma quantidade mínima de movimentos que as
outras, retornavam a tentativa até conseguir alcançar o
mesmo score ou até mesmo superar a dupla consultada,
fato que apontou que eles haviam entrado em uma espécie
de competição.
Assim que a turma concluiu o quebra cabeça com cinco
disco, foi proposto que eles analisassem os resultados obtidos que foram enumerados como na tabela abaixo
Tabela 1: relação entre o número de discos e a quantidade
de movimentos necessários
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N° de discos

Nº de movimentos

1

1

2

3

3

7

N° de discos

Nº de movimentos

4

15

5
Fonte: elaborado pelos autores.
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A partir desse ponto, os orientadores começaram a questionar a turma se eles conseguiam identificar um padrão
de crescimento da sequência obtida e que padrão era esse.
A turma identificou facilmente que a sequência crescia em
razão 2 e estipularam que o padrão de crescimento era o
dobro do elemento anterior mais um. Ao questionar se eles
conseguiriam expressar isso em uma fórmula que apontasse
a quantidade mínima de movimentos necessários para uma
torre com 64 discos, os alunos sentiram dificuldade, pois o
padrão que eles apontaram necessitaria sempre do termo
anterior para conseguir obter o próximo elemento. Com
esse complicador, os alunos foram orientados a relacionar
o crescimento da sequência a potências de base dois assim
como no experimento de Drabeski e Francisco (2010), contudo percebeu-se que a maioria dos alunos não dominavam
operações de exponenciação, fato que acarretou uma rápida
tentativa de elucidar o conteúdo para a turma.
Com o esclarecimento sobre potenciação, a turma chegou à conclusão de que uma fórmula de que generalizava
o crescimento da sequência era 2N +1, entretanto, orientada
pelos aplicadores, perceberam que ela não era adequada
para todos os elementos da sequência e a substituíram
pela fórmula 2N -1.
Com a fórmula elucidada, os estudantes foram capazes
de apontar o número de movimentos necessários para uma
torre com 64 discos (como a torre da lenda), e encontraram
o montante de 18.446.744.073.709.551.616. Em seguida, os
alunos foram instigados a deduzir quanto tempo levaria
para se resolver uma torre com 64 discos. Orientado pelos
aplicadores, os discentes seguiram que em uma hipótese
onde fosse possível movimentar um disco, “corretamente”,
por segundo, repetir o processo de forma continua por uma
hora, estendendo a atividade por 24 horas e conservar essa
rotina durante um ano (60*60*24*365), a quantidade de
movimentos realizados nesse período seriam 31.536.000.
Estimulados a encontrar o quociente entre o número total
de movimentos mínimos pela quantidade de movimentos realizados no período de um ano eles, posteriormente,
encontraram o montante aproximado de 584.942.417.355,07
anos para se resolver o jogo. Ao serem informados de que o
tempo que o planeta Terra existe é menor que o tempo para
se solucionar o jogo com a quantidade de 64 discos (como a
torre da lenda) e, provavelmente, maior do que as previsões
da continuidade da existência do planeta estipulada pela
comunidade cientifica, fato que gerou um momento de
descontração para a aula.
Ao finalizar toda a atividade com a torre, foram feitas
considerações sobre a sequência obtida e seus elementos. Foi explicado que a sequência de números obtida na
etapa de manuseio do jogo se tratava de uma Progressão
Geométrica. Foi explicado que Progressão Geométrica é
uma sequência numérica em que cada termo, a partir do
segundo, é igual ao produto do termo anterior por uma
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constante, o que se denomina razão da progressão geométrica. Os aplicadores elucidaram que razão é, geralmente,
indicada pela letra q (inicial da palavra “quociente”) e como
achar a razão de uma P.G. Em seguida, os aplicadores elucidaram conceitos, como a soma dos termos de uma progressão, como verificar a soma dos termos de uma progressão
através da fórmula [a*(qN-1) ] / q-1 onde “a” é o primeiro
termo e “q” é a razão. Como atividade final, os alunos realizaram a tarefa de validar a fórmula que estipularam anteriormente, seguindo a lógica que a razão é 2 e o primeiro
termo é 1, validando assim [a*(qN-1) ]/q-1=[1*(2N-1)]/2-1=2N-1.
Assim como Ribeiro (2005, p. 1), essa aplicação da Torre
de Hanói buscou desenvolver habilidades cognitivas, senso
crítico, envolvimento e o compartilhamento de conhecimentos concomitantemente a conteúdos matemáticos.
Diferenciando que, em seu trabalho, o autor além de usar
a Torre de Hanói e fez o uso de outros jogos, utilizando a
denominação “Jogos de Regra”.
Foi perceptível que os alunos se envolveram com a aula
e, ao serem questionados, afirmaram terem gostado da
aula. Os alunos expressaram interessar-se em mais aulas
com abordagem semelhante e solicitaram que o professor
regular oferecesse mais aulas com outras experiências lúdicas com a matemática.
Os aplicadores questionaram também as impressões
que os estudantes tiveram sobre a torre. A estudante que,
antes da atividade iniciar, “previu” que as torres seriam “uma
dor de cabeça” afirmou “que o jogo era complexo e que obrigava
o aluno raciocinar”, entretanto ela ponderou e afirmou que
o “jogo embora difícil”, era desafiante e disse ter gostado da
aula. Mais questionamentos foram direcionados à turma.
A maioria da turma afirmou ter gostado do jogo e tê-lo
achado desafiante. Alguns estudantes até mesmo afirmaram gostar de matemática e um aluno ainda afirmou “que
pretende seguir carreira em contabilidade por ser uma área que
faz uso de muitas operações matemáticas”.
Silva et al (2014) procuraram utilizar a torre de Hanói
como uma ferramenta que possibilitasse o desenvolvimento
de habilidades de maneira semelhante a que Ribeiro (2004),
porém os autores utilizaram o jogo na primeira etapa do
ensino Fundamental, o que também se diferenciou desse
trabalho, uma vez que o jogo foi aplicado na modalidade
de Educação de Jovens e adultos. Esses autores fizeram
constatações interessantes como uma ligação entre idade e
a capacidade de resolver o desafio, mas que não foi possível
generalizar. Em seus artigos, já que havia casos que essa
prerrogativa não se mostrava verdadeira. Nesse experimento o mesmo não se mostrou verdadeiro, uma vez que
a os fatores que influenciaram mais na resolução do jogo
foi a não assimilação correta das regras do jogo e um caso,
o modelo utilizado na sala de aula.
Em contraposição a dupla que se confundiu com o
modelo utilizado e utilizou um modelo plano, a maioria
das duplas enumeraram as torres para jogar o jogo. Entre
essas duplas, uma delas enumerou as colunas e registraram os movimentos que cada disco realizava, coincidentemente essa dupla era a equipe que respondia primeiro os questionamentos sobre a quantidade mínima

de movimentos necessários de acordo com a quantidade
de discos utilizados.
Averiguou-se que à atividade envolvendo a utilização
da torre de Hanói obteve êxito, pois, mesmo com o fim
da aula, muitos alunos continuaram a resolver o jogo com
mais discos, uma vez que o modelo utilizado possuía um
total de nove discos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao se introduzir o uso da torre de Hanói, foi constatado que
o jogo possibilitou a abstração do conceito de Progressão
Geométrica para a realidade. Essa prática evidenciou que
o modelo tradicional de educação baseado no uso extensivo do livro didático e de exemplos aritméticos pode ser
minimizados e, ainda assim, proporcionar aulas com experiências significativas para os estudantes.
A declaração dada pelos estudantes, na qual afirmaram
nunca terem uma aula com recursos lúdicos com jogos.
evidenciou que o modelo tradicional ainda perdura e também se mostra presente na modalidade EJA. No geral, ao
se analisar todo o processo que envolveu a utilização do
jogo em sala de aula, notou-se que houve uma evolução,
por parte dos alunos, de um conceito aparentemente simples para um conceito mais complexo, onde eles puderam
compreender a relação matemática envolvida no conceito
de progressão Geométrica e a manipulação do jogo. Nesse
aspecto, a atividade atingiu o objetivo pretendido, que era
proporcionar aos alunos uma atividade lúdica interseccionada ao conteúdo de Progressão Geométrica.
Ao usar a torre de Hanói in loco constatou-se que o jogo
usado, dentro de sala de aula foi capaz de despertar o interesse dos alunos ao assunto a ele relacionado e o desenvolvimento de autonomia na resolução das etapas realizadas.
Esse experimento também evidenciou que uma das características dos estudantes da modalidade de EJA é a busca
de uma educação que os insira como sujeitos dignos na
sociedade, que os façam capazes de acessar outros níveis
educacionais e transformar a própria realidade.

5. REFERÊNCIAS
COSTA, Eli Banks Liberato da. A História da Ciência e o
ensino da recursividade: as torres de Hanói. História da
Ciência e Ensino: Construindo Interfaces, São Paulo, v. 4, n. 5,
p.38-48, jul. 2011. Disponível em: <http://revistas.pucsp.
br/index.php/hcensino/article/view/5489>. Acesso em: 16
abr. 2016.
DI PIERRO, MARIA CLARA; JOIA, ORLANDO;
RIBEIRO, VERA MASAGÃO. Visões da educação de
jovens e adultos no Brasil. Cad. CEDES, Campinas, v.
21, n. 55, p. 58-77, nov. 2001. Disponível em <http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622001000300005&lng=pt&nrm=iso>, 1999.
DRABESKI, Evaldo José; FRANCISCO, Reinaldo. Estudo
da função exponencial e a indução Matemática com aplicação

Experiências educacionais inovadoras
ISSN: 2525-9571

485

ALVES, T. F. O.; LIMA, E. O.; MENDES, J. S.; ROCHA, A. P. S.; REIS, M. S. e RODRIGUES, S. P. S.

da torre de Hanói. 2010. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/696-4.pdf.>
Acesso em: 16 abr. 2016.
MELO, Sirley Aparecida de; SARDINHA, Maria Onide
Ballan. Jogos no ensino aprendizagem de Matemática: uma
estratégia para aulas mais dinâmicas. Revista F@pciência,
Apucarana-pr, v. 4, n. 2, p.5-15, 2009 jul. 2009. Disponível
em: <http://www.fap.com.br/fapciencia/004/>. Acesso em:
16 abr. 2016.
MOTA, Paula Cristina Costa Leite de Moura. Jogos no Ensino
da Matemática. 2009. 142 f. Dissertação (Mestrado) - Curso
de Mestrado em Matemática/educação, Universidade
Portucalense Infante D. Henrique, Porto, 2009. Disponível
em: <http://repositorio.uportu.pt/handle/11328/525>. Acesso
em: 15 abr. 2016.
RIBEIRO, Elcy Fernanda Ferreira. O ensino da Matemática por
meio de Jogos de Regras. 2004. 13 f. TCC (Graduação) - Curso
de Licenciatura em Matemática, Universidade Católica de
Brasília, Brasília, 2005. Disponível em: <http://www.ucb.
br/sites/100/103/tcc/22005/elcyfernandaferreiradesousa.
pdf. >Acesso em: 16 abr. 2016.
SILVA, Luiz Elcides Cardoso da; LIMBERGER, Letícia
Staub; PELLANDA, Nize Maria Campos. Torre de Hanói: possibilidades na construção do conhecimento. In: XIII SIMPÓSIO

486

EIXO TEMÁTICO 6

Viagem geometricamente utópica por Brasília (uma experiência interdisciplinar)
A geometrically utopian trip for Brasilia (an interdisciplinary experience)
MENDES, J. S. 1; ALVES, T. F. O. 2; ROCHA, A. P. S. 3; REIS, M. S. 4 e MATOS, S. A. 5
1e2

3, 4 e 5

Instituto Federal de Brasília, Campus Estrutural - docente
Instituto Federal de Brasília, Campus Estrutural - discente
josue.mendes@ifb.edu.br

RESUMO – O presente artigo é um relato das ações ocorridas em um Projeto Integrador (PI), que tem por
base o desenvolvimento de uma experiência interdisciplinar no curso de licenciatura em Matemática, no
Instituto Federal de Brasília, campus Estrutural. Por ser missão do IFB colaborar para a formação de docentes
nas áreas de ciência da natureza e da matemática, a matriz da licenciatura prevê, desde o primeiro semestre,
uma imersão do formando no contexto escolar, tendo que assumir a postura docente por meio de projetos e
práticas didáticas. A fim de desenvolver no licenciando uma visão interdisciplinar, o PI agrega conhecimentos
das disciplinas do semestre, cada uma contribuindo com suas especificidades para a formação geral do educando. Os alunos desenvolvem os trabalhos, a partir do reconhecimento do público-alvo, por meio de diagnose
e de visitas, passando pela confecção de um Objeto Matemático de Aprendizagem (OMA) e culminando com
a preparação e a ministração de uma aula para aplicação do OMA. Os resultados iniciais de uma pesquisa
qualitativa, feita no CEd 01 da Estrutural, revelam que os alunos conseguem identificar a geometria no seu
dia a dia, todavia outras percepções serão tratadas na parte final do PI.
PALAVRAS-CHAVE: experiências interdisciplinares; projeto integrador; ensino da matemática; geometria
nas artes; objeto matemático de aprendizagem.
ABSTRACT – This article is an account of actions taken in a Project Integrator (PI), which is based on the development of
an interdisciplinary experience in the course of degree in mathematics at the Federal Institute of Brasilia, Structural campus. Being mission of IFB contribute to the training of teachers in the fields of natural science and mathematics, the degree
matrix provides, since the first half, an immersion of the forming in the school context, having to take a teaching position
through projects and teaching practices. In order to develop the licensing an interdisciplinary vision, PI adds knowledge of
the semester disciplines, each contributing their specificities for the general education of the student. Students develop the
work, from the recognition of the audience, through diagnosis and visits, through the making of a Math Learning Object
(WCO) and culminating with the preparation and the ministration of a class to implement the WCO. Initial results of
a qualitative research done in CED 01 Structural, reveal that students can identify the geometry in their day to day, but
other perceptions will be treated at the end of the IP.
KEYWORDS: interdisciplinary experience; integration project; mathematics teaching; geometry in the arts; object
mathematical learning.

1. INTRODUÇÃO
Os alunos da licenciatura em Matemática - campus
Estrutural - visitaram, em 2015, uma exposição no Centro
Cultural Banco do Brasil (CCBB), intitulada “Brasília utopia
lírica”, projeto do fotógrafo Vicente de Mello (link: http://
culturabancodobrasil.com.br/portal/brasilia-utopia-lirica/).
No retorno, exploraram quatro monumentos de Brasília,
observando neles as formas geométricas, importante conhecimento da matemática que se perde nos emaranhados
da escola. O produto final era a construção de um Objeto
Matemático de Aprendizagem (OMA), em formato de quebra-cabeça, Tangran, jogos matemáticos didáticos ou adivinhação, entre outras estratégias, utilizando conhecimentos
de português, matemática, patrimônio cultural e didática.

A geometria é a parte da matemática que tem por objeto
de estudo o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. Tem
forte ligação com a arte e a arquitetura, em especial, por
seu caráter abstracionista, razão por que alguns artistas
exploraram a geometria em suas obras, trabalhando conceitos diversos de forma simples.
Todo processo de construção de um OMA foi orientado
e acompanhado pelos professores 1 das respectivas áreas
1 Caroline Soares Santos (Sociologia da Educação); Alcyone César Pereira
Silva, Bruno Marx de Aquino Braga e Tiago Felipe de Oliveira Alves (Matemática
e/ou Prática de Ensino); Josué de Sousa Mendes (Português); Juliana Viegas
Pinto Vaz Dos Santos (Patrimônio Cultural); Erika de Oliveira Lima (Metodologia
Científica); Átila Pires dos Santos (Informática); Márcia Pereira da Silva e Marcio
Odair Dias (Equipe pedagógica); Kleber Xavier e Everton (professores parceiros); Suene Alves de Matos e Eliezer Soares (alunos monitores).
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envolvidas e consistia em algumas fases: reconhecimento
do público-alvo, apropriação dos conhecimentos necessários, elaboração das estratégias de ensino, ensaios didáticos,
vivências in loco, análise dos resultados, escrita sistematizada
da experiência e migração da proposta para outras plataformas, considerando que um OMA pressupõe a confecção de
conteúdos variados para serem utilizados, com fins pedagógicos, em plataformas diversas (Sosteric & Hesemeier, 2002).
Durante a aplicação do OMA, os alunos deram uma aula
lúdica para uma turma do 5º Ano do Centro Educacional
01 da Estrutural (CEd 01), desenvolvendo conhecimentos específicos e iniciando, assim, suas práticas didáticas.
Um vídeo resumo dessa experiência pode ser visto no link:
https://www.youtube.com/watch?v=cBhzyF2bxaE&feature=youtu.be. Na outra experiência, os alunos contemplados,
também do CEd 01, foram do 1º Ciclo da Educação de Jovens
e Adultos (EJA). Os resultados dessa segunda experiência
ainda estão em fase de sistematização.
A matriz curricular dessa licenciatura em Matemática
prevê uma atividade interdisciplinar por semestre, denominada Projeto Integrador (PI), o que permite a interação
entre diversos saberes, além da inserção do IFB no seio
da comunidade local, no caso específico da cidade da
Estrutural, espaço aberto para intervenções e diálogos constantes com vistas às construções coletivas. O objetivo final
é promover uma formação docente conciliando momentos
de teoria e prática, já no início da formação.
Os alunos de 2015 deram sequência ao PI escrevendo
suas experiências em artigos científicos, produzidos ao
longo do segundo semestre da licenciatura em Matemática.
Enquanto isso, os alunos ingressantes do primeiro semestre, turma 1_2016, reiniciaram o PI, agora trabalhando a
geometria na arte e nas obras de Athos Bulcão, presentes
nos seguintes monumentos: Museu da República, Teatro
Nacional, Congresso Nacional, Catedral Metropolitana de
Brasília e Igrejinha da 307/308 Sul.
A culminância do PI, já em duas versões, se deu numa
significativa aula teórico-prática, desmitificando nos alunos o caráter frio e amedrontador da matemática, como
ciência intransponível: a turma de 2015 trabalhou com um
público de 5º Ano (Ensino Fundamental) e a turma de 2016
desenvolveu a proposta junto aos alunos do 1º Ciclo da EJA,
ambos os grupos do CEd 01 da Estrutural.
O objetivo geral do PI foi despertar no aluno licenciando
a compreensão das linguagens que dão forma a cada ciência, a partir da construção de Objetos de Aprendizagem, e
da escrita desses procedimentos e resultados, ao mesmo
tempo, especificamente: a) desenvolver novas estratégias
de ensino e aprendizagem; b) criar um acervo de objetos
de aprendizagem que explorem a linguagem matemática;
c) vivenciar valores humanos universais; d) promover a
responsabilidade social; e) favorecer a integração da comunidade escolar; e f) produzir textos técnico-científicos.

2. FUNDAMENTAÇÃO
O que torna o ser humano uma obra profunda é a capacidade que temos de nos expressar por múltiplas linguagens.
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Ao explorar essas linguagens, desenvolvemos atividades
de conteúdos diversos, a partir de temas transversais, ao
mesmo tempo em que compreendemos que as linguagens
dão forma às muitas áreas do conhecimento.
Essa percepção reforça a atenção necessária que deve
ser dada a quem está em processo de formação, especialmente o profissional que vai atuar diretamente no contexto
escolar. A formação docente que tem por base o desenvolvimento da prática da docência “seduz” mais facilmente
os futuros professores porque aprendem, desde o início,
que todo ato educativo se alimenta do compartilhamento
de sentimento, da solidariedade humana e do exercício da
ética e da cidadania; enfim, da formação de vidas.
Por essas e outras razões, começam a desenvolver estratégias que apresentam, de forma lúdica, conteúdos rígidos
e, muitas vezes, pouco palatáveis, como o ensino das formas geométricas. Nesse acúmulo de experiência, colocam
em prática o que aprendem na teoria, desenvolvendo, nos
alunos, o interesse por questões relacionadas ao seu meio
sociocultural, utilizando especialmente as novas tecnologias em suas estratégias de ensino e aprendizagem.
A construção de um OMA confronta esses alunos com o
que vão ensinar, razão por que buscam as explicações, as
razões, os fundamentos, os referenciais teóricos e as fontes
de consulta confiáveis e pertinentes em todo o trabalho.
Organizam o processo de pesquisa, destacando os pontos
inovadores ou criativos que podem despertar o interesse do
aluno, já que um OMA pode ser um recurso digital usado,
reutilizado ou combinado com outros objetos para formar
um ambiente de aprendizado rico e flexível.
Ao trabalharem com jogos, por exemplo, descobrem que
o jogo, com finalidade educativa, possibilita ao aluno aprender, de forma mais interessante e eficiente, conhecimentos
necessários: cálculo de áreas, medidas de formas, proporção
de figuras não exatas, entre outros. O jogo pela geometria
desperta a curiosidade e o raciocínio lógico dos alunos,
instigando um olhar matemático diferente, porque, se as
medidas não forem exatas, o cálculo não fecha.
Para um dos professores 2 da área específica da matemática e um dos consultores do presente Artigo: “O ensino
do raciocínio lógico, da competividade em sala de aula, é
mais produtivo se a prática for a resolução de problemas
(...) através de uso de materiais, incentivando o aluno a
aprender matemática”.
Segundo Barbosa (2012: 11),
A aprendizagem através de jogos didáticos geométricos,
como quebra cabeças, jogo de memória se torna interessante.
Neste mesmo sentido podemos verificar que é preciso achar
os erros e, nesta brincadeira de flash card, a lista em tabelas
no desenho vai criando uma sequência lógica.

Os resultados de uma pesquisa qualitativa 3, feita no CEd
01 da Estrutural, revelam que os alunos conseguem identificar a geometria no seu dia a dia, identificando inclusive
2 Alcyone César Pereira Silva é professor de matemática do IFB, campus
Estrutural.
3 GT2: Everton Cássio, Marcelo de Jesus, Kaio Vinicius, Raquel Souza, Sandoval
Sampaio e Gabriel Eduardo.
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a interdisciplinaridade entre matemática, arte, sociologia
e arquitetura, por exemplo. A maioria respondeu: é importante aprender matemática; é importante no dia a dia fazer
contas; saber mais matemática para passar em concursos; as
formas geométricas estão no cotidiano das pessoas (percebem
o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo); identificaram
as formas geométricas nos monumentos de Brasília (Catedral,
Congresso Nacional, Museu da República, Biblioteca Nacional,
Igrejinha da 307/308 Sul, Torre de TV, Ponte J.K., Teatro
Nacional, Memorial J.K., Parque da cidade etc).
A pesquisa revelou ainda: capacidade de memorização,
participação na aula, curiosidades, interesse pelo conteúdo,
consciência do trabalho em equipe, empatia do professor,
capacidade de colocar-se no lugar do outro. Mostrou também que um desenho estimula a concretude e a visualização de uma figura geométrica; os desafios matemáticos
instigaram as dúvidas etc.
David Ausubel 4, criador da teoria da aprendizagem
significativa, chamou a atenção para o fato de que há um
saber científico que se relaciona com um saber prévio,
por meio da organização didática. Afirma Ausubel que o
conhecimento prévio é o principal fator que influencia a
aquisição de novos conhecimentos. Um conceito importante na aprendizagem significatica é a noção de erro, que
assume a condição de possibilidade. Esse enfoque alivia a
tensão sobre a valorização do conhecimento escolarizado e
redimensiona o saber particular de cada um. Na realidade,
muito recentemente os erros deixaram de ser vistos como
algo negativo a ser evitado a todo custo; deixou, então, de
ser o não-saber, para tornar-se a possibilidade do saber.
Dessa forma, o erro tem sido considerado como um
aspecto constitutivo do processo de aquisição do conhecimento. Para se entender os erros mais frequentes do processo
da matemática, por exemplo, é necessário investigar a natureza e a produção de conceitos desse campo de investigação.
Em geral, os problemas mais comuns são: o mito de que a
matemática é “bicho de sete cabeças”; o rótulo de que o professor de matemática é o “carrasco da escola”; as incógnitas
são abstratas demais; os problemas matemáticos são insolúveis; a organização dos conteúdos produz aprendizagens
isoladas e sem significado; a utilização de situações didáticas padronizadas não desafiam o aluno nem consideram as
aprendizagens anteriores; a crença de que a teoria deve sempre anteceder a prática; perde-se muito tempo em estudar
assuntos que não se aplicam na vida. Enfim, é urgente esse
processo de desmistificação da matemática, ao mesmo tempo
é importante firmar a conscientização de que a matemática
é uma linguagem que sustenta todas as outras ciências, do
ponto de vista da lógica e das situações-problema.

3. METODOLOGIA
O Projeto Integrador desenvolveu-se em quatro fases.
Na primeira fase, houve a apreciação de obras de arte e visita
4 AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.& HANESIAN, H. Psicologia educacional. Rio
de Janeiro: Interamericana, 1980.

aos monumentos de Brasília. Nessa apreciação das obras de
artes, foram extraídos, de modo singular, os traços geométricos presentes na arquitetura de Brasília. Na visita
a monumentos variados (Catedral de Brasília, Museu da
República, Congresso Nacional, Palácio do Planalto etc), os
alunos levantarem informações, em texto e imagens, para
a elaboração do OMA e a escrita dos resultados. Os alunos, ao final, elaboraram resposta individual a perguntas,
envolvendo os conteúdos das componentes curriculares,
em assuntos como: descrição detalhada de uma imagem
observada; identificação de qual patrimônio turístico de
Brasília a imagem representa; demonstração das figuras
geométricas presentes ou representadas; processos de
escrita; e migração da proposta para outras plataformas
(aplicativos, filmes, jogos interativos etc).
Na segunda fase, de Elaboração do Objeto Matemático de
Aprendizagem (OMA), os grupos construíram seus OMA, em
formato lúdico ou desafiador, envolvendo conhecimentos
diversos de português, matemática, patrimônio cultural,
didática, metodologia científica, entre outros, para serem
aplicados em uma escola pública da cidade Estrutural.
A terceira fase se deu com a Aplicação do Objeto Matemático
de Aprendizagem, quando os alunos deram uma aula lúdica
para uma turma previamente escolhida, a fim de aplicar
seus conhecimentos específicos, ao mesmo tempo aprimorar o desempenho didático.
Os resultados das experiências são postos em material
técnico-científicos, a partir de pré-projetos e projetos de
pesquisas, constituindo na quarta fase do projeto: Produção
de textos técnico-científicos.
Os grupos desenvolveram todo o trabalho nas fases já
descritas, ao longo do semestre em curso, e receberam constante orientação dos professores, especialmente em dois
momentos: na qualificação e na culminância.
A qualificação do projeto ocorre em horário de colegiado,
e cada grupo faz uma apresentação sumária, de 5 minutos,
utilizando a metodologia PITCH, destacando apenas as
informações relevantes e essenciais do Projeto. A turma
pode confeccionar banner ou outras peças como meio de
divulgação do Projeto, no IFB e na escola pública. Durante a
qualificação e exposição dos trabalhos, a avaliação também
leva em conta os seguintes critérios: relevância do trabalho,
compreensão da finalidade, capacidade de organização,
harmonia do grupo, interdisciplinaridade (Linguagens
e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e
Matemática), elemento de inovação e criatividade.
A culminância ocorre em um dia letivo, de maneira que
os alunos ficam quase um turno por conta das atividades
diversas construídas pelos grupos: dinâmica de acolhimento, momentos de desinibição, aplicação de conteúdo
(aula em si), momento de avaliação e premiações.
Em 2015, as atividades ocorreram na própria escola
(Centro Educacional 01 da Estrutural), no turno vespertino, com crianças do 5º Ano; em 2016, os alunos do EJA
(1º Ciclo) foram transportados até as instalações do IFB,
por ocasião da Semana da Matemática e da Mecânica, no
período noturno.
Dois bons depoimentos desse momento foram dados

Experiências educacionais inovadoras
ISSN: 2525-9571

489

MENDES, J. S.; ALVES, T. F. O.; ROCHA, A. P. S.; REIS, M. S. e MATOS, S. A.

pelos seguintes Grupo de Trabalho:
GT3 5: No dia estabelecido para aplicação do projeto, os
alunos da Estrutural chegaram ao IFB em duas viagens,
motivo pelo qual tivemos que ambientar aqueles que
chegaram primeiro, enquanto esperávamos os demais.
Apresentamos a instituição, explicando quais cursos o IFB
ofertava e as formas de ingresso nos cursos, e começamos
com a história da Catedral Metropolitana e sua importância
para Brasília, com destaque para a obra que Athos Bulcão lá
desenvolveu. Em seguida, abordamos os conceitos básicos
de geometria (formas e figuras geométricas), bem como
seus elementos e suas classificações. No final, aplicamos um
jogo de perguntas e respostas, tomando por base a matéria
ministrada. A turma foi dividida em grupos e, ao fazer a
pergunta, um integrante se dirigia a uma campainha e
dava a resposta.
GT4 6: Foi elaborado um questionário dos conceitos
geométricos e suas aplicações, para avaliar qual o grau
de conhecimento dos alunos do ensino médio do EJA,
observando-se que esse alunos têm um conhecimento restrito a respeito de figuras geométricas. Nossa proposta
era utilizar a arte de Athos Bulcão como ferramenta de
ensino da geometria, despertando o interesse dos alunos
de forma natural e espontânea, a fim de que pudessem
enxergar como a geometria é aplicada às várias áreas do
conhecimento (arte, geografia física, engenharia civil etc).
A estratégia era apresentar uma didática de ensino menos
tediosa, inserir uma situação-problema que ajudasse no
desenvolvimento de suas capacidades para argumentar,
construir conceitos, adquirir conhecimento que servisse
para compreender a geometria e aplicá-la em sua realidade. Assim montamos de forma estratégica o plano de
aula. Para pesquisa e planejamento foram utilizados livros,
artigos científicos e vídeos que apresentavam o ensino da
geometria menos tradicionalista e mais dinâmica. Como
ferramenta de ensino utilizamos slides como suporte para
apresentação da mensagem central, conceitos e definições
afim de que o aluno possa criar uma ideia e análise crítica
em relação ao tema. A arte, com foco nos azulejos de Athos
Bulcão, serviu para a compreensão da definição dos conceitos e aplicação das formas geométricas. O grupo optou por
desenvolver jogos e brincadeiras, a partir de situação-problema, utilizando o Tangram para dar mais dinâmica à aula
e, assim, facilitar o ensino e aprendizagem da geometria.

imagem.
A proposta é incorporar, doravante, as bases das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), por
serem um novo suporte ao ato de ensinar e aprender, e por
estarem cada vez mais presentes no cotidiano de alunos e
professores. O uso dessas tecnologias permitirão interpretar, refletir e criar novos processos de ensino inovadores,
numa prática interativa e dinâmica, e de reinventar o ato
de educar.
Os resultados, com certeza, virão no decorrer da aplicação desse PI, que passa permanentemente por um processo
de revisão, atualização e aperfeiçoamento.
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4. CONCLUSÃO
Um objeto de aprendizagem pode ser usado em diferentes
contextos e em diferentes ambientes virtuais de aprendizagem. Por essa razão, as ações desse PI ainda estão em
processo de desenvolvimento, para utilização do OMA em
plataformas digitais (jogos, vídeos, simulações, aplicativos
etc), agregando, dessa forma, maior significado ao trabalho
do aluno, uma vez que instigam a combinação de texto e
5 GT3: Carlos Augusto, Edinaldo Nascimento, Kleber Mota, Marcos Vinícius,
Narciso Santos e Pedro Cordeiro.
6 GT4: Fernanda Gláucia, Gabriel Carvalho, Iago Nascimento, Igor Braga,
Marllon Sales, Rômulo Santana e Tarciano Menezes.
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O Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e o pioneirismo na inovação educacional
El Centro Brasileño para la Investigación Educativa y pionero en la innovación educativa
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RESUMO – A partir de uma parceria entre a UNESCO e o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) –
órgão vinculado ao MEC –, em 28 de dezembro de 1955, foi criado o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional
(CBPE), sendo implantado, no Rio de Janeiro, bem como os seus cinco centros regionais de pesquisas educacionais, localizados nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador e Recife. A sua principal
missão era realizar investigações educacionais no Brasil de forma sistemática e descentralizada, priorizando
a formação de professores para o ensino primário. O presente trabalho se propõe a compreender o processo
de instituição do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional entre 1952, ano em que ocorreu a posse de Anísio
Teixeira no INEP, e 1955, quando foi criado oficialmente o CBPE, como uma estratégia pioneira de inovação
educacional colocada em marcha pelo MEC-INEP. Para tanto, usa-se os conceitos de produção, circulação e
apropriação de modelos pedagógicos formulados por Marta Maria Chagas de Carvalho, que se apoia nas perspectivas historiográficas de Michel de Certeau e Roger Chartier. O corpus documental da presente pesquisa é
formado por diversificadas fontes, entre as quais documentos oficiais da UNESCO e do Ministério da Educação
e Cultura do Brasil e, especialmente, a revista Educação e Ciências Sociais – conhecida por boletim do CBPE.
PALAVRAS-CHAVE: CBPE; inovação educacional; UNESCO.
RESUMEN – A partir de una asociación entre la UNESCO y el Instituto Nacional de Estudios Pedagógicos (INEP) - una
agencia del Ministerio de Educación - el 28 de diciembre de 1955, el Centro Brasileño de Investigación para la Educación
(CBPE) fue creado, siendo implementado en Río de Janeiro y sus cinco centros regionales de investigación educativa, que
se encuentra en Sao Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador y Recife. Su misión principal era llevar a cabo la investigación educativa en Brasil sistemáticamente y de manera descentralizada, dando prioridad a la formación de profesores
para la enseñanza primaria. Este estudio tiene como objetivo comprender el proceso de establecimiento del Centro Brasileño
de Investigación para la Educación entre 1952, año en el que la propiedad Teixeira en INEP, y 1955, cuando se creó oficialmente el CBPE, como una estrategia pionera coloca la innovación educativa en movimiento por el MEC-INEP. Por lo tanto,
utiliza los conceptos de producción, circulación y apropiación de modelos pedagógicos formulados por Marta María Chagas
Carvalho, que se basa en perspectivas historiográficas de Michel de Certeau y Roger Chartier. El corpus documental de este
estudio se compone de diferentes fuentes, incluyendo documentos oficiales de la UNESCO y el Ministerio de Educación de
Brasil y la cultura y, sobre todo, la educación y la revista Ciencias Sociales – más conocido por boletín del CBPE.
PALABRAS CLAVE: CBPE, innovación educativa, UNESCO.

1. INTRODUÇÃO
No Brasil, a instituição do Ministério da Educação e Saúde
Pública, ocorrida em 14 de novembro de 1930 – logo após
a chamada Revolução de 30 – demandou a produção de
pesquisas e de estudos sistemáticos sobre a educação nacional, que passaria a ser realizada, quatro anos depois, com
a criação da Diretoria Nacional de Educação. Em 30 de
julho de 1938, no início do Estado Novo – período da ditadura getulista entre 1937 e 1945 –, foi criado, o Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), que passaria
a exercer essa função de forma mais efetiva e articulada,
sendo dirigida por Lourenço Filho – educador vinculado
ao movimento escolanovista desde a década de 1920 que

aderiu ao Estado Novo. No terceiro ano de seu funcionamento, o INEP passou a publicar periodicamente a Revista
Brasileira de Educação, que disseminou, especialmente,
inquéritos e estudos sobre o ensino primário e normal no
Brasil, bem como algumas ideias pedagógicas que circulavam no mundo ocidental. Em 1945, com o fim do Estado
Novo e o início da redemocratização do País, Lourenço
Filho foi substituído no comando do INEP por Murilo Braga
de Carvalho, que ficou à frente desse órgão até a sua morte
inesperada em 1952 (Mendonça e Xavier, 2008b, p.23-6).
Naquele momento, Anísio Teixeira – educador vinculado ao movimento escolanovista desde os anos de 1920 e
líder da inovadora reforma educacional no Distrito Federal
na primeira metade da década de 1930, mas que, entre a
repressão ao levante comunista de 1935 e o fim do Estado
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Novo viveu marginalizado do campo educacional brasileiro – era, desde 1951, o responsável pela estruturação da
Campanha de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES).
Em meados de 1952, por decisão do Ministro da Educação e
Saúde, foi nomeado diretor do INEP, passando a acumular
duas funções executivas de prestígio na esfera federal. No
seu discurso de posse nesse órgão, anunciou a intenção de
transformá-lo no núcleo coordenador da renovação educação brasileira, afirmando: “Os estudos do INEP deverão
ajudar a eclosão do movimento de consciência nacional
indispensável à reconstrução escolar” (Teixeira, 1952, p.76).
Assim, até o golpe militar de 1964, na condição de diretor
do INEP, Anísio Teixeira consolidou-se como a principal
liderança no campo educacional brasileiro. Sob a sua direção, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos foi ressignificado, convertendo-se em um centro de pesquisas
educacionais e de formação de educadores. Nesta direção,
no final de 1955, a partir de uma parceria com a UNESCO, o
INEP criou o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
(CBPE), que passou a produzir pesquisas pedagógicas prioritariamente sobre o ensino primário e o curso normal, mas
também sobre a escolarização secundária.
O presente trabalho se propõe a compreender o processo
de instituição do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional
entre 1952, ano em que ocorreu a posse de Anísio Teixeira
no INEP e 1955, quando foi criado oficialmente o CBPE,
como uma estratégia pioneira de inovação educacional
colocada em marcha pelo MEC-INEP. Para tanto, usa-se
os conceitos de produção, circulação e apropriação de
modelos pedagógicos formulados por Carvalho (2003),
que se apoia na Nova História Cultural, especialmente nas
proposições de Michel de Certeau. Nessa perspectiva historiográfica, “[...] a antiga história das ideias pedagógicas
é destronada, pois perde terreno o interesse pelo estudo
de idéias desencarnadas da materialidade dos dispositivos que as põem em circulação e das práticas dos agentes
que a produzem ou que se apropriam delas” (Carvalho,
2003, p.271). As operações de produção, de circulação e de
apropriação de modelos pedagógicos são transversalizadas
por jogos de poder em diferentes “instâncias mediadoras”, como leis, instruções, preceitos, projetos educativos,
que produzem reinvenções, ressignificações e rearranjos.
Assim, no período pós-Segunda Guerra Mundial, houve
uma intensificação circulação de modelos pedagógicos
colocados em marcha particularmente pela UNESCO, por
meio de diferentes estratégias entre as quais a realização
de conferências mundiais ou regionais, a publicação e disseminação de impressos e o envio de peritos para missões
técnicas na área educacional.
O corpus documental da presente pesquisa é formado
por diversificadas fontes, entre as quais documentos oficiais do Ministério da Educação e Cultura do Brasil e, especialmente, o Boletim do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais. Entre a bibliografia temática foram fundamentais o trabalho de Xavier (1999) sobre o CBPE e a
coletânea organizada por Mendonça e Xavier (2003a) em
torno da modernização do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos. Busca-se, portanto, investigar a instituição
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do CBPE como parte integrante do processo de internacionalização da educação da UNESCO na primeira metade
da década de 1950.

2. A MODERNIZAÇÃO DO INEP NA
GESTÃO ANÍSIO TEIXEIRA
Logo após assumir a direção do INEP, Anísio Teixeira
envidou esforços no sentido de criar novas campanhas
no campo educacional. Nos anos 1950, o “modelo campanhista” estabeleceu-se como estratégia de políticas sociais
de caráter emergencial que tinha o intuito de acelerar a
modernização do estado brasileiro. São desse momento
histórico a Campanha de Erradicação do Analfabetismo,
Campanha de Aperfeiçoamento e Expansão do Ensino
Comercial (CAEC) e a Campanha de Aperfeiçoamento e
Difusão do Ensino Secundário (CAPES), entre outras criadas pelo MEC (Pinto, 2008, p. 152-3). Assim, em 14 de julho
de 1952, o INEP instituiu a Campanha do Livro Didático e
Manuais de Ensino (CALDEME) e, no dia 1º de abril do ano
seguinte, a Campanha de Inquéritos e Levantamento do
Ensino Médio e Elementar (CILEME). Visando sistematizar
e disseminar a produção científica dessas campanhas, no
final de 1952, o INEP criou um “Centro de Documentação
Pedagógica”, que passou a ter um papel institucional importante. Por isso, Leite Filho, Santos e Gouvêa (2008, p.47)
concluíram que “o Centro de Documentação Pedagógica
constituiu-se no primeiro passo para a criação, implantação e implementação do Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais”.
De outra parte, a conjuntura mundial do imediato PósSegunda Guerra contribuiu para adensar a modernização
do INEP. No campo educacional, como agência específica
da ONU, a United Nations Educational, Scientificand Cultural
Organization (UNESCO) foi criada, em 16 de novembro de
1945, com o intuito de promover a paz e segurança, em
nível internacional, por meio da educação, da cultura e
das comunicações. Desde a sua fundação, a UNESCO distingue-se por perseguir a meta “educação para todos”, que
envolve projetos como a escolarização de jovens e adultos
analfabetos, bem como campanhas em diferentes continentes e regiões do mundo. Segundo Berrio (1996, p.325),
Entre las actividades de mayor envergadura de la Unesco a
lo largo de su existencia estan la alfabetización de muchos
millones de personas, la protección del patrimonio historico-artístico mundial, la instrucción a pueblos y tribus para
que dominen las técnicas que les permita desarrollar sua
propia economía, la formación de profesores, la investigación
científica, etc., incluyendo también publicaciones periódicas
tan conocidas como el Anuario Estadístico de la UNESCO o la
importante revista Perspectivas, publicada en París, que es
donde tiene su sede la UNESCO.

É importante anotar que, devido ao interesse da
UNESCO de desmontar as teorias racistas desenvolvidas
pelo nazi-fascismo, o Brasil passou a ser indicado como
exemplo de relações harmoniosas entre as suas diferentes
etnias, particularmente a relação entre brancos e negros e
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a assimilação de indígenas. A partir dessa constatação, a
UNESCO realizou várias pesquisas de observação direta,
quais sejam: estudo das relações inter-raciais no estado
da Bahia, sob a coordenação de Charles Wagley, vinculado à Universidade de Colúmbia, e Thales de Azevedo;
esse mesmo estudo foi realizado no estado de São Paulo,
a cargo de Roger Bastide e Florestan Fernandes; no estado
do Rio de Janeiro, foi desenvolvido por Luís de Aguiar da
Costa Pinto; e em Pernambuco, liderado por Renée Ribeiro
(Xavier, 1999, p.88). Esse interesse sociológico da UNESCO
acabou por estimular o desenvolvimento das Ciências
Sociais no Brasil, com destaque para o fortalecimento desse
campo acadêmico na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo e da Escola Livre de
Sociologia e Política (ELSP). Essa perspectiva de análise
provocou também a sociologização do campo educacional brasileiro (Carvalho, 2003, p.299) e, não por acaso, em
1953, o Ministério da Educação e Saúde passou a se chamar
Ministério da Educação e Cultura.
Deve-se também considerar que, entre 1946 e 1947,
Anísio Teixeira trabalhou na UNESCO como conselheiro
do Ensino Superior e construiu um privilegiado capital de
relações sociais – relações permanentes e úteis de interconhecimento e de inter-reconhecimento (Bourdieu, 2007)
– com a direção e o corpo de peritos daquela instituição
global (NUNES, 2010, p.26). Quando retornou ao Brasil, ao
ocupar cargos públicos em nível estadual (Bahia) e federal, Anísio Teixeira valeu-se desses contatos cosmopolitas
para incrementar os seus projetos sociais e educacionais.
Assim, ao assumir a direção do INEP, Anísio Teixeira envidou esforços no sentido de estabelecer parcerias com a
UNESCO, que pautava, de forma inédita, a educação ocidental e que ele conhecia de forma privilegiada. Assim, em
1952, William Beatty, diretor do Departamento de Educação
da UNESCO, visitou o Brasil com o objetivo de fazer uma
sondagem sobre a possibilidade de instalar em nosso país
um centro latino-americano especializado em educação
rural e em educação de base. Esse perito foi recebido pelo
diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, que
sugeriu a realização de um survey, coordenado por especialistas brasileiros e da UNESCO, com o intuito de elaborar
um diagnóstico da educação brasileira. No ano seguinte,
por solicitação de Anísio Teixeira, Charles Wagley e Carl
Withers produziram um relatório que indicou a importância da criação de uma instituição de pesquisa (Leite
Filho, Santos e Gouvêia, 2008, p.47). Desta forma, davam-se
os primeiros passos no sentido de aproximar o INEP e a
UNESC, sob a mediação de Anísio Teixeira.
Em 1954, o diretor geral da UNESCO, William Carter,
visitou o Brasil com o fito de estabelecer uma parceria
visando viabilizar a consultoria de técnicos daquela instituição no INEP. Contudo, houve avanços no sentido de
criar uma instituição permanente, que foi chamada, provisoriamente, de Centro de Altos Estudos Educacionais,
que tinha como metas principais fazer um diagnóstico
cultural do Brasil, considerando a sua diversidade regional,
e “pesquisar as condições escolares do Brasil, por meio
do levantamento dos seus recursos em administração,

aparelhamento, professores, métodos e conteúdos de
ensino, visando apurar em que medida a escola estava
satisfazendo as funções em uma sociedade em mudança
para o tipo urbano e industrial de civilização democrática
[...]” (Leite Filho, Santos e Gouvêia, 2008, p.48). Nos anos
seguintes houve novas visitas de técnicos da UNESCO ao
Brasil, que contribuíram para concretizar uma parceria
entre essa agência internacional e o INEP, que resultaria
na criação do Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional
(CBPE), em 28 de dezembro de 1955. Sobre a circulação
de técnicos no Brasil, o ofício do Diretor do INEP, Anísio
Teixeira, ao Ministro da Educação e Cultura, Abgar Renault,
datado de 27 de dezembro, que propunha o estabelecimento
do CBPE, constata:
Procurando, em face desse programa de pesquisa educacional em todo o país e de assistência técnica pedagógica aos
estados, pelos órgãos de cooperação internacional, pode o
Instituto [Nacional de Estudos Pedagógicos] articular com
a UNESCO uma colaboração, pela qual receberia o auxílio
de especialistas estrangeiros para o melhor aproveitamento
do seu programa.
Já se acham trabalhando conosco os professores Bertram
Hutchinson e Andrew Pearse e, no próximo ano, deverão vir
os professores Havighrust, Jacques Lembert e Otto Klineberg.
Além disto, o professor Charles Wagley, da Columbia
University, já, por duas vezes, esteve conosco, em períodos
de três meses, prestando sua alta colaboração no campo da
Antropologia. A colaboração desses especialistas estrangeiros vem-se somar a dos nacionais, que integram o corpo
central de pesquisadores e técnicos dos Centros (Teixeira,
1956, p. 148).

A instituição do CBPE, portanto, deve ser considerada o
coroamento de um processo de modernização do INEP sob
a liderança de Anísio Teixeira. No plano nacional, esse educador tinha uma trajetória de êxito na condição de Diretor
da Instrução Pública da Bahia e, sobretudo, do Distrito
Federal, bem como uma posição em prol da renovação
educacional no Brasil, explicitada, de modo particular e
determinante, no Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova (1932). De outra parte, no plano internacional, tinha
prestígio devido à divulgação de suas iniciativas educacionais e de seus textos e à sua passagem pela UNESCO. Em
meados da década de 1950, o diretor do INEP concretizaria
uma proposta acalentada pelos educadores renovadores do
campo educacional brasileiro.

3. O CBPE ENTRE O REGIONAL, O
NACIONAL E O INTERNACIONAL
Por meio do Decreto n. 38.460, de 28 de dezembro de
1955, foi instituído o Centro Brasileiro de Pesquisas
Educacionais, com sede na capital da República, e os seus
Centros Regionais de Pesquisas Educacionais (CRPEs), nas
cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e
Porto Alegre, que incorporaram as atividades da CALDEME
e CILENE (Araújo e Gatti Júnior, 2006). De acordo com o
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artigo 2º desse decreto, os objetivos do CBPE e dos CRPEs
são os seguintes:
I - pesquisa das condições culturais e escolares e das tendências de desenvolvimento de cada região e da sociedade
brasileira como um todo, para o efeito de elaboração gradual
de uma política educacional para o país;
II - elaboração de planos, recomendações e sugestões para
a revisão e a reconstrução educacional do país – em cada
região – nos níveis primário, médio e superior e no setor de
educação de adulto;
III - elaboração de livros de fontes e de textos, de material
de ensino e estudos especiais, sobre administração escolar,
construção de currículos, psicologia educacional, filosofia
da educação, medidas escolares, preparo de mestres, etc., a
fim de propiciar o aperfeiçoamento do magistério nacional;
IV - treinamento e aperfeiçoamento de administradores
escolares, orientadores educacionais, especialistas em educação, professores de escolas normais e professores primários
(Brasil, 1955).

A criação do CBPE e de seus cinco Centros Regionais
de Pesquisa Educacional foi o empreendimento fulcral
liderado por Anísio Teixeira para reinventar o INEP com
o intuito de alavancar o “Programa de Reconstrução
Educacional” (Araújo e Brzezinski, 2006). Assim, por meio
da instituição do CBPE e dos CRPEs, é retomada a ideia da
constituição de um sistema nacional de ensino que havia
sido enunciado no “Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova” e suspensa durante o Estado Novo – período marcado
pelas leis orgânicas do ensino, que oficializaram reformas
parciais do ensino brasileiro (Xavier, 1999). De outra parte,
há uma sinalização da descentralização da educação com a
criação de instâncias regionais, mas integradas à coordenação nacional. A estrutura descentralizada do CBPE e de
seus núcleos nas principais capitais do Brasil, constituía-se
um contraponto à centralização autoritária colocada em
marcha pelo Estado Novo e, em boa medida, antecipava,
parcialmente, a federalização da educação nacional determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
de 1961, que criou os conselhos estaduais de educação e estimulou iniciativas municipais e mesmo das próprias escolas.
Ademais, na sua introdução, o Decreto n. 38.460 afirma
que o principal escopo dos centros brasileiros e regionais
de pesquisas educacionais é o “estudo e aperfeiçoamento
do magistério brasileiro, primário e normal”, sinalizando
a prioridade do curso primário entre os diversos níveis da
escolarização brasileira.
O CBPE era estruturado com os seguintes programas
autônomos: Divisão de Estudos e Pesquisas Educacionais
(DEPE), Divisão de Estudos e Pesquisas Sociais (DEPS),
Divisão de Documentação e Informações Pedagógicas
(DDIP) e Divisão de Aperfeiçoamento do Magistério (DAM).
Apesar dessas separações formais e da perspectiva interdisciplinar, o CBPE realizou, efetivamente, investigação científica nos campos social e educacional, que, em boa medida,
é traduzida no título do boletim do CBPE – Educação e
Ciências Sociais. A área de Estudos e Pesquisas Sociais
foi coordenada pelo antropólogo Darcy Ribeiro, que animou diversos grupos regionais, de forma sistemática e
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articulada, contando, no Centro Regional de Recife, com
a colaboração do antropólogo Gilberto Freyre. Por outro
lado, segundo Xavier (1999, p. 123), “[...] a pesquisa pedagógica desenvolvida nas DEPEs parece ter mantido a abordagem quantitativista da era dos grandes levantamentos
e inquéritos, sem avançar no sentido de uma abordagem
mais qualitativa da questão educacional”. Essas pesquisas
educacionais priorizaram o curso primário e a formação
de professores desse nível de ensino realizado nas escolas
normais, em que ganhou destaque o professor João Roberto
Moreira, mas o ensino secundário também foi estudado,
particularmente pelo médico baiano Jayme Abreu, técnico
em educação muito próximo do diretor do INEP. Houve
algum diálogo entre as Ciências Sociais e a Pedagogia, mas
predominou a sociologização do campo educacional, em
que o estudo do meio passou a ganhar importância para
os estudos escolares.
No início de 1956, o CBPE foi implantado no Rio de
Janeiro, capital do Brasil, bem como começaram a ser estruturados os Centros Regionais de Pesquisas Educacionais.
A sua principal missão era realizar investigações educacionais no Brasil de forma sistemática e descentralizada,
priorizando a formação de professores para o ensino
primário. Os resultados das pesquisas educacionais produzidas pelo CBPE foram publicados especialmente no
periódico “Educação e Ciências Sociais - Boletim do Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais” – mais conhecido
como “Boletim do CBPE” –, que passou a ter, de forma regular, publicação quadrimensal. A criação de um periódico
específico era uma estratégia do CBPE que visava disseminar os resultados dos seus levantamentos e estudos, bem
como produzir uma representação moderna e dinâmica
no campo educacional. Nesta direção, Rosa (2014, p.53-4),
que realizou estudo comparativo entre a Revista Brasileira
de Estudos Pedagógicos, o periódico Educação e Ciências
Sociais e a revista Escola Secundária, afirma:
Com a necessidade de divulgar os resultados dos projetos
de pesquisa em desenvolvimento e as atividades técnicas
do CBPE, surgiu o boletim do CBPE, intitulado “Educação
e Ciências Sociais”. Compreendiam os coordenadores e
os pesquisadores do CBPE que a circulação periódica das
pesquisas e das atividades contribuiria para a formação de
uma “consciência educacional comum” dos professores,
dos técnicos em educação, dos especialistas e dirigentes
das escolas brasileiras. O objetivo do boletim, portanto,
era divulgar os resultados das pesquisas em desenvolvimento e das ações do CBPE, na área das ciências sociais e
da educação, abordando aspectos mais especializados dos
processos pedagógicos [...]”.

O Centro Brasileiro de Estudos Educacionais tinha como
fito provocar um aggiornamento no sistema nacional de
ensino engessado e homogeneizado, que tinha sido produzido durante o Estado Novo. O CBPE avançou no sentido
de imprimir uma regionalização da sua produção científica
por meio da instituição dos Centros Regionais de Estudos
Educacionais. E também proporcionou, especialmente a
partir de proposições do UNESCO, um olhar sociológico
inédito sobre a educação nacional.
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4. CONCLUSÕES
A criação do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
deve ser compreendida, historicamente, à luz do processo de modernização do INEP sob a direção de Anísio
Teixeira. Em nível institucional, a criação da CALDEME,
da CILEME e do Centro de Documentação Pedagógica
do INEP foram passos estratégicos para gerar um novo
clima afeito à investigação educacional. De outra parte, o
processo de internacionalização da pesquisa foi decisiva
para a materialização do CBPE, especialmente as parcerias com a UNESCO nos campos das Ciências Sociais
e da Pedagogia. Esse amálgama entre inovações internas e abertura para a nova conjuntura aberta com o fim
da Segunda Guerra Mundial, marcado pela presença
de órgãos internacionais como a ONU e a UNESCO, foi
articulado, particularmente, pelo diretor do INEP, que se
cercou de especialistas capazes. É importante sublinhar
que, no início da década de 1950, Anísio Teixeira era um
educador experiente, que tinha liderado reformas educacionais no estado da Bahia e no Distrito Federal, e um
intelectual que havia refletido sobre a educação nacional
em vários escritos em forma de artigos científicos e de
livros. Ele aliava uma formação escolar sólida e trânsito
em nível internacional nos EUA e em países europeus
e um competente trabalho em órgãos públicos na área
da escolarização, fatores que lhe conferiram liderança
inquestionável entre os educadores renovadores do campo
educacional brasileiro.
Compreendida em perspectiva história, a renovação
educativa realizada pelo CBPE contribuiu para desmontar a
centralização construída pelo Estado Novo e materializada
na Reforma Capanema. A estrutura descentralizada do
CBPE por meio dos seus centros regionais foi inovadora na
história do sistema de ensino brasileiro, que passou a ser
pensado a partir de especificidades regionais, mas preteriu
a região oeste do Brasil porque as sedes dos CRPEs estavam situadas em capitais da faixa litorânea. Esse esforço
de descentralização da educação brasileira avançou com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961.
De outra parte, o CBPE contribuiu para o diálogo entre as
Ciências Sociais e a Pedagogia, mas predominou a sociologização do campo educacional, timbre dominante na
pauta da UNESCO na época da problematização das teorias
racistas que marcaram os regimes nazi-fascistas. Enfim,
o CBPE imprimiu um novo ritmo à pesquisa educacional,
oxigenado pela expansão da internacionalização na conjuntura pós-Segunda Guerra Mundial, particularmente aquela
proporcionada pela cooperação da UNESCO.
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RESUMO – O objetivo deste trabalho é apresentar uma pesquisa realizada no projeto de extensão universitária
“Baú de Histórias” sobre estratégia de educação e a formação em saúde. Metodologia: Participaram dezesseis
extensionistas e ex-extensionistas do projeto de extensão universitária que foram convidados a responder
a escala Readiness For Interprofessional Learning Scale (RIPLS) validade para o português e três questões
abertas referentes ao que o projeto de extensão “Baú de Histórias” colaborou para a sua formação em saúde.
Resultados: Os participantes referem que concordam que a aprendizagem junto com outros estudantes torna
efetivo o trabalho em saúde, que a aprendizagem compartilhada com outros estudantes da área da saúde
aumenta a capacidade de compreender problemas clínicos, ajuda a pensar positivamente sobre outros profissionais e que esta aprendizagem com estudantes de outras profissões da saúde ajuda a me comunicar melhor
com os pacientes e outros profissionais, bem como as habilidades de trabalho em equipe são essenciais na
aprendizagem de todos os estudantes da área da saúde. Considerações finais: A aprendizagem compartilhada
durante a graduação ajuda a tornar o graduando um profissional que trabalha melhor em equipe, sentem-se
mais a vontade com este tipo de interação e percebem como uma habilidade importante o trabalho em equipe.
O aluno também mostra-se mais empoderado do seu conhecimento.
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinariedade; formação; prática colaborativa; extensão universitária.
ABSTRACT – The objective of this article is to present a survey on university extension “Baú de Histórias” on education
strategy and training in health. Methodology: Attended sixteen extension and former extension of the university extension project were asked to answer Readiness For Interprofessional scale Learning Scale (RIPLS) valid for the Portuguese
and three open questions related to the extension project “Stories of Chest” contributed to his health training. Results:
participants report that agree that learning with other students makes effective health work, which shared learning with
other students in the health area increases the ability to understand clinical problems, helps to think positively about other
professionals and that this learning with students of other health professions helps to communicate better with patients
and other professionals, as well as job skills in a team are essential in the learning of all students in the health field. Final
Thoughts: The shared learning during graduation helps make the graduate a professional working better as a team, they
feel more comfortable with this type of interaction and perceive as an important skill teamwork. The student also shown to
be more empowered your knowledge.
KEYWORDS: interdisciplinary; training; collaborative practice; extension project.

1. INTRODUÇÃO
Na atualidade o ensino de graduação na saúde, ainda, apresenta formato centrado em conteúdos voltados à doença
e reabilitação, com um processo pedagógico centrado no
professor como transmissor de informações e o aluno como
sujeito que recebe passivamente a informação, com excesso
de carga horária e baixa oferta de disciplinas optativas e/
ou práticas extensionistas, deste modo apresentando significativa fragilidade no processo de profissionalização, já
que desvincula os currículos em relação às necessidades da
comunidade mostrando pouco entrosamento entre ensino,

pesquisa e extensão (FEUERWERKER, 2003; ALMEIDA,
2004; CARVALHO; CECCIM, 2012).
A fragilidade no processo de formação dos profissionais
de saúde está na capacidade destes em trabalhar em equipe,
porém é um grande desafio formar profissionais de saúde
dispostos e aptos a trabalharem juntos, uma vez que no
processo de formação conteudista existe dificuldade quanto
à adoção de estratégias capazes de ensinar atitudes, habilidades e valores pautados na colaboração (COSTA, 2016).
Formar um profissional na área da saúde significa
capacitá-lo para apreender os determinantes do processo
saúde-doença, as formas de intervenção nesse processo e
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visão multidimensional do ser humano, ou seja, percebê-lo
na sua integralidade, para tal existe a necessidade de uma
metodologia interdisciplinar, em que diferentes e complexas disciplinas são solicitadas de forma integrada (SILVA,
2006). A interdisciplinaridade pode ser definida como um
ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e interdisciplinares) com lógicas diferentes (LEIS, 2005).
A educação interprofissional (EIP) surge como proposta
de formação com a intenção de fomentar o aprimoramento
do cuidado em saúde por meio do trabalho em equipe
(COSTA et.al. 2015). A EIP pode ser definida como uma
intervenção em que os membros de mais de uma profissão
aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional ou
a saúde/bem-estar no cuidado (REEVES et.al., 2013), sendo
também uma estratégia capaz de melhorar a qualidade
da atenção a saúde a partir do efetivo trabalho em equipe,
na perspectiva da prática colaborativa, além de, ser um
modo de estabelecer relações mais cooperativas entre os
profissionais da saúde, garantindo uma segurança maior
ao paciente, redução de erros dos profissionais de saúde e
de custos ao sistema de saúde (COSTA, 2016).
Segundo Pinho (2006) o novo modelo juntamente com
as habilidades relacionais, que capacitam o indivíduo a
estabelecer relações interpessoais com base na cooperação e com as competências técnicas possibilita ao profissional condições de ter uma percepção mais abrangente,
dinâmica, complementar e integrada do processo saúde,
doença e cuidado.
Assim, rompendo com os modelos disciplinares rígidos foi construído o Projeto Político Pedagógico do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP/BS) no contexto da educação interprofissional, da
interdisciplinaridade e de enfoques problemáticos de ensino,
para formar profissionais das áreas de: Educação Física,
Fisioterapia, Nutrição, Terapia Ocupacional, Psicologia e
Serviço Social aptos para o trabalho em saúde, transcendendo os fazeres individualizados de cada profissão e tencionando para a importância da equipe (UNIFESP, 2006).
O Projeto Político Pedagógico foi construído em quatro eixos: o ser humano em sua dimensão biológica; o
ser humano em sua inserção social; trabalho em saúde e
aproximação a uma prática específica em saúde, porém
para que os objetivos assumidos e a formação fossem
consolidados, os seguintes princípios direcionaram o
projeto pedagógico: indissociabilidade de ensino, pesquisa
e extensão, prática profissional como eixo norteador do
projeto pedagógico, problematização do ensino a partir da
prática e da pesquisa, interdisciplinaridade, posição ativa
do estudante na construção do conhecimento, posição
facilitadora/mediadora do docente no processo ensino/
aprendizagem, integração com a comunidade, integração
entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa, dinamicidade do plano pedagógico com construção e reconstrução
permanente, avaliação formativa como feedback do processo e programa de desenvolvimento docente (UNIFESP,
2006; BATISTA, 2013).
Desde o primeiro termo os alunos experimentam as
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práticas colaborativas quando são preparados para trabalharem em equipe interdisciplinar na perspectiva da
integralidade no cuidado, articuladas ao Sistema Único
de Saúde (SUS), de acordo, com as necessidades de saúde
da população. As atividades de graduação acontecem com
ampliação dos cenários de ensino e aprendizagem incorporando a pesquisa e a extensão como indissociável e interdependentes no processo ensino-aprendizagem, desta forma
constituindo-se como três pilares. Para Santos (2010) a
tríade ensino-pesquisa-extensão está diretamente relacionada à busca da qualidade da educação superior, cada vez
mais as instituições de ensino superior devem trabalhar,
associando e integrando as atividades de ensino, pesquisa e
extensão de maneira que se complementem, para bem formar seus docentes, discentes e profissionais universitários.
O ensino está presente na formação do pesquisador e nas
atividades extensionistas, a pesquisa localiza na extensão
e no próprio ensino são campos fecundos de investigação
(UNIFESP, 2006).
As atividades de extensão da UNIFESP/BS favorecem
a complementação da formação acadêmica de docentes e
alunos, uma vez que utilizam conceitos dados nas atividades de ensino e pesquisa, alicerçadas com a aplicação
prática. São caracterizadas por projetos multidisciplinares,
na educação, na assistência social, no esporte e nos três
níveis de atenção à saúde, que proporcionam aos discentes
intenso contato com a realidade da estrutura dos serviços
e necessidades da população. A extensão também permite
novas dimensões do processo formativo da universidade,
que aproxima os universitários da realidade local e regional
da área de abrangência e mantendo os projetos de pesquisa
e construção de novos conhecimentos (UNIFESP, 2006)
O Projeto de Extensão Universitária Baú de Histórias
desenvolve suas atividades em algumas regiões da cidade
de Santos e em equipamentos: de saúde (UBS Embaré e
Irmandade Santa Casa da Misericórdia de Santos), e educação (Creche Estrela Guia). São extensionistas de todos os
cursos e termos: fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, serviço social, educação física e psicologia, do Instituto
Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo,
campus Baixada Santista (UNIFESP/BS), os extensionistas
são divididos em mini equipes multidisciplinares para trabalharem interdisciplinarmente (UCHÔA-FIGUEIREDO, 2015).
O projeto Baú de Histórias está em regiões vulneráveis da cidade de Santos, onde se encontram significativo
número de crianças em situação de risco psicossocial,
por terem poucas oportunidades relacionadas ao brincar,
principalmente devido às precárias condições socioeconômicas. Observa-se que materiais como sucata, são pouco
valorizados como recursos para estimulação do brincar,
mostrando a falta de orientação e estimulação tanto das
crianças como de seus familiares.
O trabalho dos extensionistas com as crianças têm com
finalidade conhecer o comportamento lúdico, como se
comunicam, do que gostam, do que não gostam, os interesses, as capacidades e dificuldades lúdicas, algumas característica de seu brincar, seus parceiros de brincadeira, histórias infantis que conhece e sua atitude lúdica, procurando
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ter um conhecimento individualizado e personalizado da
criança, para assim, proporcionar as crianças oportunidade
de brincarem de contar e construir histórias, utilizando
material de baixo custo e sucata (UCHÔA-FIGUEIREDO,
2015). Desta forma, contribuir para intervenções visando
à saúde da criança e o desenvolvimento infantil saudável.
As histórias são contadas e apresentadas nos encontros,
em cenários confeccionados, pelos próprios extensionistas, com material de baixo custo e sucata, como forma de
precipitar o interesse da criança. Após a contação os extensionistas possibilitam às crianças o contato direto com os
cenários e podem manipulá-los, bem como experimentar
os materiais usados na confecção da história, com a finalidade de fazer a criança criar, construir, encenar e contar
novas histórias.
Nos encontros os extensionistas são estimulados a
observar às características lúdicas das crianças, como:
curiosidade, criatividade, iniciativa, senso de humor,
prazer, gosto pelo desafio, espontaneidade, capacidade
de solucionar problemas, exploração de materiais, que
fazem parte do comportamento lúdico e assim permitindo
verificar como o brincar destas está ocorrendo. Segundo
Berbel (1998) é possível estimular a problematização com
temas relacionados com a vida em sociedade, inicialmente
observando a realidade, identificando as dificuldades e discrepâncias, para dessa forma elaborar o problema, refletir
sobre quais as possíveis causas do problema englobando
toda a sua complexidade (como, por exemplo, cultura e
relações sociais).
Essa brincadeira de faz de conta dirigida promove na
criança um significado forte, pois é a ponte que liga a imaginação à brincadeira, além de ser um momento único de
desenvolvimento, no qual ela exercita sua ideação, tem a
capacidade de planejar, de inventar situações lúdicas, os
seus conteúdos e as regras existentes em cada situação
(NEGRINI et.al., 2009). O faz-de-conta é enfatizado por ser
a forma de representação simbólica que a criança é capaz de
desenvolver; dessa forma elas conseguem englobar pessoas
e objetos constituindo novos significados de acordo com o
contexto em que estão inseridas (KITSON, 2006).
As atividades do projeto são desenvolvidas semanalmente, sendo que em uma quinzena acontecem os encontros com as crianças no campo, com duração de três horas e
na outra quinzena a confecção das histórias, planejamento
da intervenção, leituras, estudos e supervisão dos extensionistas na universidade. As histórias são selecionadas pelos
extensionistas de acordo com o objetivo a ser alcançado
no encontro. A partir daí, são escolhidos os materiais para
confecção dos cenários e personagens, principalmente
papéis de diferentes texturas, materiais de origem reciclável
e de baixo custo.
As intervenções interdisciplinares são planejadas previamente pelas mini equipes compostas por extensionistas de todos os cursos e de diferentes termos do Instituto
Saúde e Sociedade do campus Baixada Santista da UNIFESP.
São organizadas de acordo com a realidade de cada local
onde vão trabalhar com as crianças. Segundo Pombo et
al (2015) ao lidarem com questões reais os extensionistas

sentem-se incentivado a tentar construir um futuro com
maior autonomia.
Após a intervenção é realizada uma breve discussão
onde os extensionistas têm a oportunidade de falar sobre
a experiência, verbalizar as frustrações, alegrias, fazer associações entre a teoria e a prática. Freire apud Magalhães
(2016) coloca que devemos aprofundar no seu contexto
relevando toda a sua complexidade, colocando-se como
protagonista da transformação que reflete em processo
de transformação dinâmica.
Os extensionistas realizam leituras, fazem estudos
dirigidos com textos que dão base teórica para a atuação
em campo e problematizam, trabalham em mini equipes
reforçando o aprendizado compartilhado. A supervisão
é realizada no sentido de dar suporte aos extensionistas
para efetuarem um trabalho significativo com as crianças e
terem uma experiência interdisciplinar satisfatória. Assim
ao colocarem em prática o conteúdo aprendido comprometem-se com o seu meio contribuindo com sua realidade
social (BERBEL, 1998). Ao problematizar o contexto em que
atuam, os extensionistas vivenciam e colocam em prática
mudanças que transformam a sua formação, tornando os
críticos, além de estimular a protagonização dos sujeitos
(SIQUEIRA e LEOPARDI, 2016).

1.1. Objetivo:
O objetivo deste trabalho é avaliar o quanto o projeto de
extensão universitária Baú de Histórias promove experiências interdisciplinares que contribui para a formação
em saúde.

1.2. Metodologia:
Participaram desse estudo extensionistas e egressos ex-extensionistas do projeto de extensão universitária “Baú
de Historias”, do campus Baixada Santista da UNIFESP.
Todos foram convidados a responder a escala validade
para o português por Peduzzi et.al. (2015) - Readiness For
Interprofessional Learning Scale (RIPLS) e três questões
abertas referentes ao que o projeto de extensão “Baú de
Histórias” colaborou para a sua formação em saúde.
Todos os participantes foram convidados a participar
do estudo através do grupo virtual que o projeto mantém,
porém dos 49 convidados somente aceitaram 16 membros.
Na faixa etária de 18 a 24 anos, sendo alguns egressos e
outros alunos de graduação. As áreas participantes psicologia (56,3%), terapia ocupacional (25%), fisioterapia (12,5%)
e os demais cursos nutrição, serviço social e educação física
com valores menores. Quanto ao tempo que o aluno permaneceu no projeto 62,5% menos que um ano, 25% um ano
e mais que um ano 12,5%.
Os dados foram analisados conforme as normas do
instrumento, a escala é dividida em três fatores, sendo o
Fator 1 - trabalho em equipe e colaborações, o Fator 2 - identidade
profissional e o Fator 3 - Atenção à Saúde centrada no paciente.
Para a análise qualitativa encontrou-se unidades temáticas
significativas (BIASOLI-ALVES, 1998).
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO
As concepções ampliadas de saúde e de educação permitem
que sejam experienciados projetos de ruptura com os modelos
disciplinares rígidos, contemplando a integração de diferentes
áreas do conhecimento, com reflexão, crítica, empoderamento
e criação (BATISTA, ROSSIT E BATISTA, 2013).
Os resultados da escala RIPLS mostram que o projeto
de extensão universitária “Baú de Histórias” foi efetivo
quanto ao trabalho em equipe e colaborações, fator 1 do instrumento. Os itens estão relacionados a atitudes positivas e
disponibilidade para aprendizado compartilhado, trabalho
em equipe, colaboração, confiança e respeito em relação a
estudantes de outras áreas profissionais.
Todos os participantes referem que concordam que a
aprendizagem junto com outros estudantes torna efetivo o
trabalho em saúde, que a aprendizagem compartilhada com
outros estudantes da área da saúde aumenta a capacidade
de compreender problemas clínicos, ajuda a pensar positivamente sobre outros profissionais e que esta aprendizagem com estudantes de outras profissões da saúde ajuda
na melhora da comunicação com os pacientes e outros
profissionais, bem como as habilidades de trabalho em
equipe são essenciais na aprendizagem de todos os estudantes da área da saúde. A fala de P5 nos mostra o que foi
aqui abordado.
Aprendi a trabalhar em grupo, a me comunicar de igual para
igual com os membros do mesmo, a me expressar melhor a cada
história contada. Estou vivendo um maior comprometimento com
as diretrizes acadêmicas através da extensão (P5)
Dos participantes 93,8% referem que concordam que
os pacientes seriam beneficiados se estudantes da área
da saúde trabalhassem juntos para resolver os problemas
dos pacientes, que as habilidades de comunicação deveriam ser aprendidas junto com outros estudantes da área
da saúde, para que a aprendizagem em pequenos grupos
funcione, que os estudantes precisam confiar e respeitar
uns aos outros, que gostariam de ter oportunidade de trabalhar em projetos, em pequenos grupos, com estudantes
de outras profissões da saúde, bem como, a aprendizagem
compartilhada ajudará a compreender minhas próprias
limitações. Magalhães e Mendonça (2016) com o trabalho
interdisciplinar é possível comportar todos os aspectos e
complexidade da realidade, pois ao se focar somente “um
lado da historia não é suficiente”, possibilitando dessa
maneira quebrar paradigmas, desenvolver novas soluções,
trilhar novos caminhos.
Segundo Batista, Rossit e Batista (2013), no contexto da
formação em saúde, a educação interprofissional, desponta
como caminho fecundo para o desenvolvimento de propostas que possam articular as especificidades das profissões,
as singularidades dos sujeitos sociais, as demandas para
a integralidade do cuidado, as necessidades da sociedade
e suas urgências éticas, humanas, políticas, educacionais
e culturais.
A educação interprofissional caracteriza-se por situações de aprendizagem nas quais estudantes de duas ou
mais profissões aprendem sobre os outros, com os outros e
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entre si para possibilitar a efetiva colaboração e melhora da
saúde da população. Dessa forma, é considerada um passo
importante para diminuir a fragmentação das profissões
e do sistema de saúde, pois prepara os profissionais para
atuarem como membros de uma equipe de prática colaborativa (OMS, 2010).
A Integração deve ser entendida numa perspectiva de
novas interações no trabalho em equipe interprofissional,
de troca de experiências e saberes e posição de respeito à
diversidade, criando possibilidades de cooperação para
o exercício de práticas transformadoras, parcerias na
construção de projetos e exercício permanente do diálogo
(BATISTA, 2012).
Para 18,8% dos participantes a aprendizagem junto com
outros estudantes da área da saúde durante a graduação
nem melhora e nem piora os relacionamentos futuros após
a formação. Houve discordância de todos os participantes
que as habilidades para a solução de problemas clínicos só
devem ser aprendidas com estudantes do meu próprio curso.
O Fator 2 do instrumento avalia a identidade profissional,
expressa atitudes em relação à identidade profissional,
embora com componentes competitivos, referem-se a autonomia profissional e objetivos clínicos de cada profissão.
Também remetem a atitudes negativas para aprendizagem
interprofissional.
Todos os participantes discordam que é desperdício
aprender junto com estudantes de outras profissões da
saúde e a maioria também discorda que não é necessário
que estudantes de graduação da área da saúde aprendam
juntos ao se defrontar com diversos saberes ele amplia
seu olhar e tem a possibilidade de elaborar estratégias de
ação humanizada e humanizadora (BACKES et al., 2005).
A maioria (81,3%) dos participantes discorda que a função dos demais profissionais da saúde é principalmente
apoio aos médicos, também discordam que é preciso adquirir muito mais conhecimentos e habilidades que estudantes
de outras profissões da saúde, mostrando que existe menos
disputa entre as áreas, Inclusive 75% dos participantes discordam que se sentiriam desconfortável se outro estudante
da área da saúde soubesse mais sobre um tópico do que
ele, quanto mais o sujeito é capaz de refletir sobre aspectos
subjetivos da sua realizade, mais será sua consciência desta
e mais habilitado estará para transforma sua realidade
(BACKES et al., 2005).
Quanto ao item que refere à autonomia profissional,
ou seja, se o participante será capaz de usar frequentemente o seu próprio julgamento no papel profissional,
os participantes ficaram divididos em (50%) para cada
uma das respostas discordando e concordando. Enquanto
que 62,60% dos participantes concordam que a sua principal responsabilidade como profissional será tratar o
paciente. Pombo et al. (2015) ao interagir com os objetos e
fenômenos advindos da mudança continua da sociedade
o aluno deve comprometer se com a construção de seu
aprendizado.
O Fator 3 do instrumento avalia Atenção à Saúde centrada
no paciente, onde se refere à atitude positiva e disponibilidade para entender as necessidades da perspectiva do
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paciente com base em relações de confiança, compaixão e
cooperação. Todos os participantes concordam que gostam
de entender o problema na perspectiva do paciente e que
estabelecer uma relação de confiança com os pacientes é
importante para si.
A maioria dos participantes refere que procura transmitir compaixão aos pacientes e que pensar nesse como uma
pessoa é importante para indicar o tratamento correto.
Todos concordam que em sua profissão são necessários
habilidades de interação e cooperação com os pacientes.
Através dessa interação e diálogo desenvolve-se a possibilidade de mudança, por meio da elaboração de conflitos e
com trabalho coletivo (FREIRE apud MITRE et al., 2008).

3. CONCLUSÃO
As intervenções do projeto Baú de Histórias vão de encontro
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que
considera fundamental a estimulação da reflexão e pensamento crítico, desenvolvimento de pesquisas e atividades
culturais nas atividades acadêmicas, visando formar indivíduos aptos a contribuir com o desenvolvimento social,
cultural e científico (BRASIL, 1996).
Com o tipo de aprendizagem oferecido na extensão Baú
de Histórias é possível realizar trocas de conhecimentos,
melhorando a comunicação e vêem os benefícios gerados para o paciente, pois com aumenta a compreensão
das demandas observando-as conforme a complexidade
apresentada.
Com o projeto os alunos sentem se mais aptos a trabalhar em equipe e compartilhar suas opiniões e expor
tanto aos outros membros da sua equipe como os profissionais das instituições em que atuam, relatam que percebe
que com as estratégias utilizadas pelo projeto conseguem
desenvolver a criatividade, a empatia, melhoram a comunicação, ficam flexíveis mediante as dificuldades, além de
melhorar a resolução dos problemas e demandas emergentes durante as intervenções.
Assim a aprendizagem compartilhada durante a graduação ajuda a tornar o graduando um profissional que
trabalha melhor em equipe, sentem-se mais a vontade com
este tipo de interação e percebem como uma habilidade
importante o trabalho em equipe. O aluno também mostra-se mais empoderado do seu conhecimento.

4. REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. Educação Médica e Saúde: Possibilidades de
Mudança. Rio de Janeiro/Londrina: Associação Brasileira
de Educação Médica/ EDUEL, 2004
BATISTA, N. A. Educação Interprofissional: concepções e práticas. São Paulo: Caderno FNEPAS, v.2, jan. 2012.
BATISTA, N. A. A educação interprofissional na formação
em saúde. In: CAPOZZOLO, A. A.; CASSETO, S. J; HENZ, A.
O. Clínica Comum: itinerários de uma formação em saúde.
São Paulo: Hucitec, 2013. p. 59-64.

BATISTA, S. H.; ROSSIT, R.; BATISTA, N. A. Educação
Interprofissional, Interdisciplinaridade e a Formação
em Saúde: potências e desafios. In: SILVA, G. T. R. (Org)
Residência Multiprofissional em Saúde: vivências e cenários da
formação. São Paulo: Martinari, 2013. p.29-46.
BACKES, D. S.; FILHO, W. D. L.; LUNARDI, V. L. A construção de um processo interdisciplinar de humanização à
luz de Freire. Enfermagem, v. 14, n.3, 427-437, jul./set., 2005
BERBEL, N. A. N. A problematização e a aprendizagem
baseada em problemas: diferentes termos ou diferentes
caminhos? Interface- Comunicação, saúde, educação, v2, n.2, 1998.
BIASOLI-ALVES, Z. M. M. A pesquisa psicológica: análise de
métodos e estratégias na construção de um conhecimento
que se pretende científico. In: ROMANELLI, G.; BIASOLIALVES, Z. M. M. (Orgs.). Diálogos metodológicos sobre prática de
pesquisa. Ribeirão Preto: Legis Summus, 1998, cap. 7, p. 135-58.
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura (BR). [Internet].
Lei 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Brasília: MEC, 1996. [cited 2013 mar 17] Available from:
http://www.mec.gov.br.
CARVALHO, Y. M.; CECCIM, R. B. Formação e educação em
saúde: aprendizados com a saúde coletiva. In: CAMPOS, G.
W. S; BONFIM, J. R. A; MINAYO, M. C. S; AKERMAN, M.;
JÚNIOR, M. D; CARVALHO, Y. M. Tratado de Saúde Coletiva.
São Paulo: Hucitec, 2012. p. 137.
COSTA, M. V.; PATRÍCIO, K. P.; CÂMARA, A. M. C.
S.; AZEVEDO, G. D.; BATISTA, S. H. S. S. Pro-Health
and PET-Health as interprofessional education spaces. Interface (Botucatu). v. 19 Supl 1, 2015. p.709-20;
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832015000500709 Acesso em: 16 jul. 2016
COSTA, M. V. A educação interprofissional no contexto brasileiro: algumas reflexões. Interface (Botucatu) v.20 n.56 , Jan./
Mar. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/icse/
v20n56/1807-5762-icse-20-56-0197.pdf Acesso em: 16 jul. 2016
FEUERWERKER, L. Educação dos profissionais de saúde
hoje – problemas, desafios, perspectivas, e as propostas
do Ministério da Saúde. Rev ABENO. São Paulo. n.3, n. 1,
2003, p.24-27.
KITSON, N. “Por favor, Srta. Alexander: você pode ser o
ladrão?” O brincar imaginativo: um caso para a intervenção adulta. In: MOYLES, J. R. A excelência do brincar. Porto
Alegre: Ed Artmed, p. 115- 122. 2006.
LEIS, H. R. Sobre o conceito de interdisciplinaridade. Cad.
Pesq. Interdisc. em Ciências. v. 6, n. 73, ago.2005
PEDUZZI, M.; NORMAN, I.; COSTER, S.; MEIRELES,
E. Adaptação transcultural e validação da Readiness for

Experiências educacionais inovadoras
ISSN: 2525-9571

501

UCHÔA-FIGUEIREDO, L. R.; VOSTOUPAL, B. C. S. e IGARASHI, N. S.

Interprofessional Learning Scale no Brasil. Rev. Esc Enferm
USP, São Paulo. v.49, n. Esp 2, 2015, p.7-15.
MAGALHÃES, L. O. R.; MENDONÇA, S. R. D. Ação interdisciplinar e transformação da realidade: construção de
sonhos e práticas inclusivas em sala de aula. Revista Educação
Especial, Santa Maria, v.29, n.54, 161-174, jan./abr. 2016
MITRE, S. M.; SIQUEIRA-BATISTA, R.; MENDONÇA, J. M.
G.; PINTO, N. M. M.; MEIRELLES, C. A. B.; PINTO-PORTO,
C.; MOREIRA, T.; HOFFMANN, L. M. A. Metodologias
ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional
em saúde: debates atuais. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de
Janeiro. V.13, sup. 2, 2008, p. 2133-2144
NEGRINI, S. F. B.de M.; GRANZOTTI, R. B. G.; CERVI, M.
C. A atuação do terapeuta ocupacional em equipe multidisciplinar de atendimento a crianças e adolescentes portadores do Hiv/AIDS. In: UCHÔA-FIGUEIREDO, L. da R;
NEGRINI, S. F. B. de M. Terapia Ocupacional: diferentes
práticas em hospital geral. Ribeirão Preto: Ed Legis Summa,
p. 73-88. 2009
OMS. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Marco
para ação em educação interprofissional e prática colaborativa.
Genebra: OMS; 2010.
POMBO, L.; GODINHO, A.; TALAIA, M. Desenvolvimento
de instrumentos metodológicossimples como estratégia de
aprendizagem ativa no Ensino Superior. Revista de formación
e Innovación Educativa Universitári. Vol.8, n.1, 1-10, 2015
REEVES, S.; PERRIER, L.; GOLDMAN, J.; FREETH, D.;
ZWARENSTEIN, M. Interprofessional education: effects
on professional practice and healthcare outcomes (update).
Cochrane Database Syst Rev. v. 3, 2013.
SIQUEIRA, M. C. G.; LEOPARDI, M. T. O processo ensino-aprendizagem na formação de trabalhadores do SUS:
reflexões a partir da experiência da ETSUS. Rev. Trab. educ.
Saúde, Rio de Janeiro. v.14 n.1, Jan./Mar. 2016
SILVA, J. A. A Importância da interdisciplinaridade entre profissionais da saúde para o benefício do tratamento da reabilitativo da
doença Aterosclerótica Coronária. Porto Alegre: Faculdade de
Educação Física e Ciências do Desporto curso de Educação
Física, 2006
UCHÔA-FIGUEIREDO, L. R. Projeto de extensão universitária
“Baú de Histórias”: conhecendo o comportamento lúdico
de crianças através da brincadeira de contar e construir
histórias infantis no município de Santos-SP, 2015
UNIFESP. Universidade Federal de São Paulo. campus
Baixada Santista. Projeto Político Pedagógico, 2006. Disponível
em <http://www2.unifesp.br/homebaixada/projetopedagogico_baixada.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2016

502

EIXO TEMÁTICO 6

Estratégia institucional: relação entre o PDI, PPI e planejamento estratégico no IFB
Corporate strategy: relationship between the IDP, IEP and planning strategic in IFB
DIAS, P. H. R. C. 1; SOUSA, J. C. 2 e VIEIRA, C. C. F. 3

Instituto Federal de Brasília, Mestre em Gestão Pública,
2
Universidade de Brasília, Doutor em Administração,
3
Instituto Federal de Brasília, especialista em Gestão Pública,
pedrohcamargo@hotmail.com
jonilto@hotmail.com
cecilia.vieira@ifb.edu.br
1

RESUMO – O presente estudo tem por objetivo identificar e caracterizar a relação do Plano de Desenvolvimento
Institucional -PDI-, Projeto Pedagógico Institucional -PPI-, e o Planejamento Estratégico, especificamente no
âmbito da eficácia organizacional. O PDI, PPI e Planejamento estratégico no Instituição Federal de Brasília –
IFB –, se inter-relacionam, interagem em decorrência de sua natureza estratégica como foco nos resultados
organizacionais. O estudo de abordagem qualitativa, de natureza aplicada e caráter exploratório, é instrumentalizado pela técnica documental e entrevistas semiestruturada, bem como análise de conteúdo. Os resultados
evidenciaram que a integração eficiente entre PDI, PPI e Planejamento Estratégico, além de comunicar a
missão, objetivos e metas institucionais, corroboram na construção de uma instituição de referência para
uma educação de qualidade, afirmando sua função social, orientando a ação dos servidores e gestores.
PALAVRAS-CHAVE: plano de desenvolvimento institucional; projeto pedagógico institucional; planejamento
estratégico; estratégia; resultado.
ABSTRACT – This study aims to identify and characterize the relationship of the Institutional Development Plan IDP -, Institutional Educational Project - IEP, - and the strategic planning, specifically in the context of organizational
effectiveness. IDP, IEP and Strategic Planning at the Federal Institution of Brasilia (Instituto Federal de Brasilia IFB)
interrelate and interact due to its strategic nature and focus on organizational results. The qualitative study of applied
nature and exploratory personality, is instrumentalized by documentary techniques and semi-structured interviews and
content analysis. The results showed that the efficient integration of IDP, IEP and Strategic Planning, and also communicate the mission, objectives and institutional goals, corroborate the construction of a reference institution with the quality
of education, stating its social function, guiding the action of servers and managers.
KEYWORDS: institutional development plan; institutional educational project; strategic planning; strategy; result.

1. INTRODUÇÃO
As Instituições de Ensino Superior – IES são consideradas
uma das mais complexas organizações da sociedade contemporânea (Meyer Jr., 2005; Araujo, 1996), sensíveis às
mudanças do ambiente que definem e organizam planos e
desenvolvem estratégias de forma a ajustar sua capacidade
a uma nova realidade frente às demandas.
O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, definido pela Lei de nº 10.861/2004, constitui um orientador
das ações dos gestores em Instituições de Ensino Superior,
que contribui para o enfrentamento dessas mudanças e
fomenta o pensamento estratégico da instituição. Os autores Mizael et al. (2013) apontam que esse plano deve ser
elaborado para um período de cinco anos e tem caráter
normativo, tal como deve apresentar a missão, objetivos,
metas, ações e prazos a serem alcançados.
Para Dal Magro e Rausch (2012, p. 433), “com a revisão

da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - foi constatada a necessidade de implementar, no
processo de avaliação das Instituições de Ensino Superior,
o planejamento estratégico, denominando de Plano de
Desenvolvimento Institucional - PDI.
O Instituto Federal de Brasília está inserido em um
ambiente competitivo e mutável, que força, necessariamente, uma alteração no modo de pensar e gerenciar seus
processos, de tal modo a maximizar os resultados, uma
vez que os processos de planejamento vagam em rumos
diversos e de forma a alcançar os resultados esperados.
Assim, Matias-Pereira (2010) destaca que a implementação de um planejamento estratégico, tanto em organização pública como privada, não consiste tarefa simples.
Por isso, devem ser considerados os diversos contextos
que as envolvem.
Enquanto que, o Projeto Pedagógico Institucional PPI, que também compõe o processo de regulação do
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Ensino Superior, constitui-se em um instrumento político, filosófico e teórico-metodológico que “norteará as
práticas acadêmicas da IES, tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional, vocação, missão, visão
e objetivos gerais e específicos”, conforme informa no
documento de Diretrizes e Instrumento de Avaliação
Externa (Inep, 2010, p. 35). Portanto, esse estudo tem por
objetivo identificar e caracterizar a relação que se apresenta entre o PDI, PPI e Planejamento Estratégico, para
alcance dos resultados organizacionais, a partir da percepção da alta gestão e equipe técnica de planejamento,
de uma instituição educacional observando o contexto
complexo e dinâmico.

2. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Esta pesquisa de abordagem qualitativa partiu de uma
dissertação de mestrado, sendo realizada uma pesquisa
de natureza aplicada. Desse estudo, evidenciou a categoria
“Relação entre PDI, PPI e Planejamento estratégico” que
estão intrinsicamente integrados ao processo metodológico
de planejamento institucional. Além disso, em relação aos
objetivos é exploratória, cujo lócus da pesquisa é o Instituto
Federal de Brasília – IFB.
Este estudo de caso justifica-se por ser uma instituição
que compõe a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, voltada para o ensino, pesquisa e extensão no âmbito da educação profissional e tecnológica,
desde a educação básica ao ensino superior, também se
dedica à formação de professores para a rede pública
de educação básica que assumem valor estratégico no
desenvolvimento nacional, visando atender aos mais
diferenciados públicos em diferentes níveis e modalidades de ensino. Os Institutos Federais, em seu cotidiano
escolar, têm que observar tanto a legislação da educação
básica, quanto à legislação do ensino superior e conciliar os diferentes aspectos que esses níveis da educação
exigem. Sendo que, um dos principais ferramentais e
norteadores para realizar sua missão institucional são:
PDI, PPI e Planejamento Estratégico.
O estudo apoia-se nas técnicas de pesquisa bibliográfica de forma a construir um arcabouço teórico e apoia-se na técnica documental aliada à entrevista individual
semiestruturada como procedimento de levantamento e
coleta de dados, por conseguinte, na análise dos dados,
optou-se pela técnica de análise de conteúdo. Para as
entrevistas, foram selecionados os gestores estratégicos
e táticos da instituição, responsáveis por implementar o
Planejamento Estratégico: Reitor, Pró-Reitores, Diretores
Gerais e Diretores de Administração e Planejamento.
Posteriormente, a partir da percepção da fala de entrevistados e observações in loco, foram convidados três
setores táticos correlatos: a Diretoria de Administração,
Diretoria de Orçamento e a equipe da Coordenação Geral
de Planejamento.
No total, foram realizadas trinta e três entrevistas, aplicadas no contexto de cada participante, e percorreu um
período de duração de cinco meses. A aplicação do roteiro
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de entrevista permitiu produzir dados primários para
identificar e caracterizar o processo de implementação
do Planejamento Estratégico. Por conseguinte, por meio
de perguntas abertas investigou a percepção dos atores em
relação ao PDI, PPI e Planejamento Estratégico. Quanto à
análise de dados, foram selecionados os dados documentais
e verbalizações para a compreensão da percepção institucional sobre seus norteadores estratégicos e a relação
entre si.

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O planejamento estratégico não pode ser uma peça imutável para administração, mas, sim, um instrumento útil,
de forma que possa ser revisto periodicamente, sempre que revelar mudanças importantes nas condições
externas e internas que afetam a instituição, permitindo
a continuação ou adequação da instituição à alteração de cenários (FORPLAD, 1995). É no Planejamento
Estratégico da instituição que é definido os objetivos
estratégicos da organização, realizado a análise de ameaças e oportunidades do ambiente externo, os pontos
fortes e fragilidades do ambiente interno, bem como,
definido os referenciais estratégicos: missão, visão e
valores.
No Instituto Federal de Brasília, o Planejamento
Estratégico, conforme seu PDI, utiliza a metodologia
de Balanced Scorecard (com adaptações) e destaca que
para o período de 2014 a 2018 há uma novidade incorporada ao processo: a construção participativa. Nesse
sentido Falkembach (2010, p. 136) afirma que “essa
mudança de atitude se constitui num avanço no sentido
da maturação dos indivíduos e de seus processos organizativos bem como no sentido de recuperar e construir
identidades”.
De acordo com a entrevista E-06 “O planejamento é
algo fundamental, é a base para que nós possamos atingir
alguma meta que foi previamente estabelecida, no sentido
de organizar e sistematizar todas as etapas, que visam à
busca desse objetivo no departamento”. Por sua vez, na
entrevista de E-17 evidencia as etapas do planejamento
estratégico adotadas no Instituto:
Teoricamente as etapas do planejamento são aquelas,
quem você é, onde você quer chegar, a segunda etapa o
IFB trabalha, tem estabelecida essa missão no IFB, depois
tem a questão da implantação, ele tem a visão e quer saber
o que fazer para chegar lá, se é missão do IFB oferecer
educação técnica profissional e tecnológica ele tem todo
um planejamento para chegar até lá, isso é estabelecido
na questão do PDI.

A partir da figura 1 que identifica e descreve a missão, valores e visão como etapas iniciais na elaboração do
Planejamento Estratégico no IFB, para em seguida, realizar
o diagnóstico organizacional, do ambiente interno (pontos
fracos e fortes) e ambiente externo (ameaças e oportunidades), e do diagnóstico surgem os objetivos estratégicos,
metas e indicadores estratégicos.
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Figura 1 – Macroprocesso de planejamento estratégico do IFB
Planejamento estratégico
Missão
Valores
Visão
Ambiente
interno
Pontos fortes
Pontos fracos

Mapa estratégico
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estratégico
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externo
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Objetivos
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O Macro-Processo de Planejamento Estratégico adaptado por Peter M.
Dostler e Giovani Souza Filho.
Fonte: (IFB, 2015)

A definição da identidade institucional permite responder a uma orientação legal no procedimento elaboração
do PDI, como processo racional, normativo-legal e administrativo. Neste contexto, afirma o entrevistado E-09 “na
elaboração do PDI por essas instituições de ensino superior, ela coloca ali que tenha um capítulo de planejamento
estratégico onde fique evidenciada a missão, a visão da
instituição.”.
No Plano de Desenvolvimento Institucional do IFB, 2014
a 2018, destaca que “a [missão] de uma organização não se
trata apenas de uma frase de efeito, destinada a ornamentar salas, num cartaz, procura-se determinar qual o negócio
da organização, por que ela existe, ou ainda, em que tipos
de atividades deverão concentrar-se no futuro” (IFB, PDI
2014-2016, p.19). Assim, é possível inferir que planejamento
estratégico, que é integrado ao PDI, é o ponto de partida
que identifica a organização, proporciona alinhamento de
forças, comunica os agentes internos e externos.
Ao investigar o documento do PDI-IFB 2014-2018,
quanto aos termos teóricos e administrativos, e preceitos legais, fica evidente a preocupação da Instituição em
evidenciar o que Veiga (2008) ressalta sobre o projeto de
instituições educacionais: “É um instrumento que visa
orientar os desafios do futuro, o futuro não está dado, não
é algo pronto. É preciso entender que o projeto é caraterizado como uma ação consciente e organizada”. Por isso,
tanto o PDI como o PPI trazem a Missão como componente
imprescindível.
Embora, na entrevista de E-01 levanta algumas dificuldades e argumenta que “a sociedade demanda muito desses
institutos (...), e educação é parte da nossa missão, ela é o
veículo, e o meio pelo qual a gente faz a transformação, (...)
então a nação como um todo quer mais educação”. Tudo
isso, faz com que “a população cobre resultado, (...) a população tem pressa” continua o entrevistado. Desse modo,
considerando que a Rede Federal de Educação Profissional,

desde sua criação em 2008, o IFB expandiu-se em um curto
período de tempo, que passou de uma instituição com apenas um campus para dez campi em menos de uma década
de existência. Esse aumento acelerado, em um período
curto de tempo, fragilizou a participação coletiva em certos
momentos do processo de gestão, conforme apontado na
entrevista de E-01 “Se eu cresço muito rapidamente não a
tempo de eu incorporar em mim a missão, porque as coisas
acontecem primeiro no nível cognitivo, depois elas acontecem no nível operacional”, ao passo que afirma Araújo
(1996), para efetivação do planejamento estratégico na universidade o dificultador é a falta de clareza sobre a missão.
Por outro lado, quanto à internalização dos referenciais, o entrevistado de E-02 ressalta que, “Percebo que as
Unidades não têm o mínimo, que seria estampado na sua
parede, Missão, Visão e Valores”, além disso, “Muitas pessoas participaram do planejamento estratégico da criação
do PDI, mas têm muitos servidores novos, eles não foram,
digamos assim, ambientalizados em relação à missão, à
visão e os valores do Instituto com relação ao que ele pretende ser [a visão]”, tal como observa entrevista E-12: “Muita
gente não sabe qual a missão do instituto, tem muita gente
que não sabe, e assim, você não vê no instituto, isso é uma
crítica, onde está missão? Eu acho que tinha que ter em
todo o lugar (...) que a pessoa vai lá ela vai ler (...)”.
Dessa forma, infere-se que os entrevistados reconhecem
a importância de se ter uma declaração da identidade institucional, ao mesmo tempo em que apontam fragilidades
que podem prejudicar os resultados na Instituição, e que
há uma necessidade em fortalecer ações que viabilize a
participação dos servidores com relação à missão, à visão
e aos valores, bem como maior envolvimento da comunidade acadêmica de forma que mais servidores possam
apropriar-se da missão institucional.
Essas verbalizações essenciais no âmbito do
Planejamento em instituições educacionais, devido à participação ser um valor, que se tem mostrado um desafio, de
forma ser reconhecido. A ampla participação no processo
de gestão educacional fica evidente na fala de E-1:
(...) então esse tempo necessário para a síntese da missão
interna corporis eu acho que é o nosso maior desafio hoje, (...)
e que todos nós tenhamos a visão clara de como a gente vai
responder a sociedade, e aí que o planejamento estratégico
se faz realmente necessário, porque quando todos conhecem
as demandas, todos sabem aonde a gente quer chegar, todos
podem somar para a gente chegar lá”. Entrevistado E-1.

Para Vasconcellos (2000) argumenta que o planejamento da escola deve envolver tanto a dimensão pedagógica quanto a comunitária e administrativa, ou seja, estar
atento à sua prestação de serviço e de que maneira oferece
à sociedade.
O Planejamento Estratégico de uma instituição educacional, pública e gratuita, objetiva-se, portanto, otimizar
o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes, para
melhorar a gestão e assim garantir a qualidade do serviço
oferecido à sociedade, e como observado por Veiga (2010)
de forma a desencadear uma reflexão coletiva.
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3.1. O plano de desenvolvimento institucional e o
projeto político pedagógico
A elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional
é uma compromisso das instituições que ofertam Ensino
Superior, exigência estabelecida no Decreto n. 5.773, de
9 de maio de 2006. O decreto determina a necessidade
de formulação desse documento a cada cinco anos. Para
Otani, Helou e Michels (2011) o PDI se configura como um
documento alinhado à construção da identidade institucional atendendo a aspectos operacionais e absorvendo as
ações estratégicas descritas no Planejamento Estratégico
da Instituição. Para Veiga (2011) o PDI é uma declaração
de um acordo não só com o Ministério da Educação, mas
também da instituição no sentido de implementar cursos
superiores que assegurem critérios e padrões de qualidade.
A literatura destaca que o PDI em IES é um instrumento
de planejamento estratégico que consiste em orientar as
ações de gestores (Segenreich, 2005, Mizael et al. 2011),
sendo uma ferramenta de gestão para aferição da qualidade da administração, argumenta Falqueto (2012). Sob
a perspectiva de Veiga (2011) as instituições educacionais,
principalmente as públicas, devem reconhecer que esses
instrumentais são orientados por princípios da racionalidade técnica, de regulação.
Dessa forma, o IFB considerou na elaboração de sua
metodologia de elaboração do PDI os fundamentos da
gestão democrática, determinados tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, conforme
Entrevistado E-9:
Importante ressaltar, no âmbito da gestão democrática, é
que esta se configura com a participação efetiva de todos
os segmentos da comunidade acadêmica no cotidiano da
instituição e, especialmente, nos momentos de tomadas de
decisões. Dessa forma é imprescindível que representantes
de Técnicos, Docentes e Discentes participem da elaboração
do PDI, dentro do escopo de sua atuação, haja vista que esta
é uma ferramenta norteadora das decisões macro de desenvolvimento institucional.

Consoante à literatura, documentos institucionais evidenciam a vinculação do PDI ao planejamento. O PDI 20142018, em sua apresentação, foi esclarecido que as pessoas
acreditam que o Plano de Desenvolvimento Institucional
é uma peça de planejamento institucional que permite
aos gestores saber o que fazer, quando fazer e como fazer
proporcionando acompanhar o desenvolvimento da organização, constituindo um instrumento de gestão.
Além disso, a construção do plano buscou-se sensibilizar
e envolver todos os segmentos da comunidade acadêmica,
de forma inovadora e fundamentado numa concepção
emancipatória que exige um trabalho em constante elaboração conceitual e de reflexão, conforme orientado por
Veiga (2011).
A relação entre o PDI e Planejamento Estratégico é
abordado na entrevista E-01 “As pessoas, em geral, têm
o PDI que é o resultado final desse planejamento como
um documento de prateleira, e não como um documento
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de consulta diária”, ao passo que entrevistado E-16 “essa
política começa no plano de desenvolvimento institucional,
PDI, seria o argumento mais significativo em termos de
planejamento no âmbito do instituto”. Destaca-se também
a verbalização da entrevista E-09:
O PDI que é uma peça obrigatória para nós instituição de
ensino superior, que oferta ensino superior, ele é um plano
que contempla muito mais do que a definição de um planejamento estratégico,..., é algo maior.” (...) já que o PDI pede,
a missão, a visão, quais são os objetivos e quais são as metas
da instituição, a gente fez algo mais, fez o planejamento
estratégico dentro dele [PDI], o planejamento institucional
que esse é focado no desenvolvimento da instituição enxergamos ele como o desenvolvimento.

No IFB, foi aprovada por meio de Resolução o Projeto
Pedagógico Institucional em 2012, que naturalmente necessita de ajustes e adequações, considerando a dinâmica atual
que envolve a organização e as complexidades da educação
pública técnico-profissionalizante, haja vista a implementação do novo Plano de Desenvolvimento Institucional de
2014 a 2018. No entanto, há um compromisso institucional
de revisar o PPI, anualmente, por comissão instituída para
este fim.
Para Pacheco (2001) na fundamentação da proposta
pedagógica para os Institutos Federais, deve-se recusar
o conhecimento enciclopédico e primar pelo pensamento
analítico na compreensão do mundo do trabalho de modo
possibilitar a participação qualitativa nele.
Portanto, infere-se que são os norteadores estratégicos
do Instituto Federal de Brasília, o PPI, PDI e o Planejamento
Estratégico que norteiam as ações de gestores e servidores,
direcionam as tomadas de decisão da instituição, definem
metas e resultados institucionais de longo prazo. Ademais,
enfatiza o entrevistado E-5 “É muito claro o planejamento
[estratégico] aqui do instituto, ele é feito com antecedência
e baseado em um Documento, PDI, um documento norteador que define as estratégias a serem traçadas de modo a
se atingir aqueles objetivos traçados do PDI”, e acrescenta
entrevistado E-18 “(...) outro instrumento norteador, que é
o nosso Projeto Político Institucional”.

3.2. Plano de desenvolvimento institucional,
projeto político pedagógico e sua relação com o
planejamento estratégico
A relação entre PDI, PPI e Planejamento Estratégico, evidencia a posição de importância em que o PDI ocupa dentro
de instituições de ensino superior, além da relação direta
com o planejamento estratégico, apoia a gestão, alinha
ações que se vincula ao processo de avaliação institucional, promove impacto direto no processo de desenvolvimento e expansão, bem como, permite que a IES assuma
sua posição no processo de construção e transferência de
conhecimento, articulando ações na perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e gestão.
Os enunciados apresentados que trazem o PDI e
Planejamento Estratégico evidenciam, no mínimo, uma
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relação intrincada e complexa entre os termos. Tanto,
observa-se nas verbalizações e documentos, as percepções ora convergente e divergente sobre qual a posição
que ocupa o Planejamento Estratégico frente ao PDI na
Instituição. Todavia, o PDI, pela sua constituição e finalidade é um instrumento estratégico da organização.
Portanto, infere-se que o PDI pode constituir-se instrumento de Planejamento Estratégico nas Instituições
Federais de Ensino Superior, confirmando o conceito proposto por Segenreich (2005).
Nesse contexto, é possível perceber que o PDI é um
documento articulador, que sistematiza o planejamento
estratégico e se vincula ao PPI. Dessa forma, afirma entrevista E-2 “Então nós temos lá o PDI, que é uma ferramenta
de planejamento extremamente importante e integrado
ao que foi definido no PPI”. Do mesmo modo, quanto sua
importância para organização, o Planejamento Estratégico
não só apoia o desenvolvimento institucional, como, proporciona a construção de uma escola de referência com
uma educação de qualidade.
Por outro lado, na aferição de resultados organizacionais, busca-se analisar se há elementos concretos que
revelam a relação entre as intenções e propósitos das IES
expressos em documentos como PPI, PDI entre outros norteadores (planejamento estratégico), em relação às ações e
práticas institucionais de forma a observar se estes elementos são percebidos, desejados e construídos pelos atores
internos, além de identificados pela comunidade externa.
É possível afirmar, conforme Silva (2008), que é difícil conceber os aspectos que diferenciam o Planejamento
Estratégico do Plano de Desenvolvimento Institucional. A
fala na entrevista E-09 evidencia esta relação como peça
diferente, divergindo de Segenreich (2005) e Mizael et al
(2011) e convergindo com Marcelino (2004) quando afirma
que o PDI é um documento auxiliar ao Planejamento
Estratégico.
(...) então o planejamento estratégico do IFB ele é uma peça
que poderia estar fora, mas a gente achou melhor caminharmos junto com o PDI então, por isso que o planejamento
estratégico do IFB está dentro do PDI, porém enxergamos
como peças diferentes, temos um Plano de Desenvolvimento
da Instituição e temos um Planejamento Estratégico e
Planejamento Institucional. Entrevistado E-09.

De acordo com Francisco et al. (2011), apesar das discussões sobre a posição estratégica do PDI e suas relações
com o planejamento estratégico, ambos podem estar diretamente vinculados, tal como ressalta Mizael et al. (2011),
que o PDI não deve apenas repousar sob critério de credenciamento, recredenciamento, mas, sim, de planejamento
estratégico.
Para Santos (2008), o PDI norteia a proposta pedagógica
da instituição em uma perspectiva plurianual, desenvolvendo o projeto institucional de acordo com uma proposta
objetiva, funcional e determinante aos intentos estratégicos da instituição, ao passo que Otani, Helou e Michels
(2011), afirmam que fornecem um indicativo de eficácia
institucional e pedagógica, além de que o PDI apresenta

um retrato concreto sobre a consecução das ações estratégicas elencadas no decurso do Planejamento Estratégico
da Instituição.
Portanto, observa-se, também, a necessidade em integrar PDI, PPI e planejamento, conforme verbalização da
entrevista E-4, “Nós temos que construir nossas próprias
metas e aí tem que melhorar o diálogo do Planejamento
Estratégico entre PDI e PPI, esse diálogo tem que ser
melhorado, e esse diálogo vai ser melhorado a partir de
clareza da função social, da missão”. Da mesma forma,
ressalta E-16 “(...) e aí ele traça um conjunto de direcionamentos estratégicos no âmbito institucional para atender
ao que essa política pública pede, então a gente vê o PDI,
Projeto Político Pedagógico, planejamento anual, e aí a
implementação acontece”.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados desta pesquisa, pode-se inferir
que o planejamento estratégico é integrado ao PDI no IFB.
Esse documento de fundamento legal é o mais abrangente
da Instituição, o qual aponta para diretrizes estratégicas
institucionais e educacionais tanto para o ensino, pesquisa,
extensão e gestão. Assim, sendo, o PDI por si só, não é
executável, e, para isso alinha-se ao PPI e Planejamento
Estratégico de forma a operacionalizar-se.
A ferramenta de Planejamento Estratégico, variavelmente integrado ao PDI e PPI, tem-se mostrado útil e adequado ao IFB, para o alcance da eficácia da organização. As
dificuldades e necessidade de ajustes e atualizações sempre
estarão presentes, ainda mais, em organizações dinâmicas
e complexas. As soluções para resolvê-las não podem ser
emprestadas, mas, sim, encontradas, discutidas e disseminadas interna corpus.
Portanto, a integração eficiente entre PDI, PPI e
Planejamento Estratégico, além de comunicar a missão,
objetivos e metas institucionais, corroboram na construção de uma instituição de referência com a educação de
qualidade, afirmando sua função social, orientando ação
dos servidores e gestores.
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resolução de situação-problema: produção do medo pela mídia e o sentimento de insegurança
Rationality of Interdisciplinary Island (IIR) as a method of learning based on state-problem solving:
production of fear for media and insecurity feeling
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RESUMO – A análise da relação entre a emergência do sentimento de insegurança e a evolução da criminalidade
permite o conhecimento do modo como a sociedade contemporânea vive e se articula com a problemática da
segurança. Este estudo teve como finalidade apresentar o uso metodológico denominado Ilha /interdisciplinar
de Racionalidade (IIR) como estratégia inovadora baseada no processo de resolução de situação-problema
relativa à segurança fora de casa. Utilizando o processo metodológico IIR, a investigação baseia-se em uma
análise quantitativa e revisão na literatura especifica. Foi desenvolvido um formulário para coleta de dados
quantitativos referente ao sentimento de insegurança no centro de Teresina-PI, bem como sua relação com
a indústria da mídia e seus programas policiais da TV aberta respondido por 32 pessoas onde 88% afirmaram
não se sentirem seguras no centro de Teresina. De todas as pessoas que afirmaram assistir programas policiais, todas eram ou a favor do linchamento como meio de punir ou intimidar um infrator ou da diminuição
da maioridade penal e pena de morte, na maior parte das respostas, de ambas. Dessa forma, evidencia a
necessidade de se trabalhar essa temática para conscientizar a população.
PALAVRAS-CHAVE: ilha interdisciplinar de racionalidade, sentimento de insegurança, núcleos temáticos.
ABSTRACT – The analysis of the telethon between the emergency of the feeling of insecurity and the evolution of criminality
allows the knowledge of how the contemporary society lives and articulates with the problem of the safeness. This research
sought to present the methodological use of ILR (Interdisciplinary line of rationality) as an innovative strategy based on the
process of the problem situation resolution addressed to the security of being out home. Utilizing the methodological process
ILR, the investigation base it’s self in a quantitative analysis in the specific literature. It was developed a formulary for the
collection of the quantitative data relative to the feelings of insecurity in the center of Teresina PI, as well as its relation
with the media industry and the TV police programs responded by 32 persons Wich 88% affirmed not feeling safe around
the center of Teresina. Of all the persons that affirmed watching police program, all of them were in favor of the lynching
as a matter of punishment or intimate a violator or of the decreasement of the criminal majority and death sentence, in
most sided of the answers, of both. In this way, it’s evident the necessaries of working this theme to aware the population.
KEYWORDS: interdisciplinary island rationality, feeling of insecurity, theme groups.

1. INTRODUÇÃO
A Ilha Interdisciplinar de Racionalidade – IIR é uma metodologia de ensino proposta por Gérard Fourez, sob a ideia
de que Alfabetização Científica e Tecnológica deve ser vista
sob uma nova perspectiva. O autor propõe que as atividades sejam orientadas de forma que construa um modelo
relativo às situações, numa perspectiva interdisciplinar.
Pois, a construção de representações que o mundo possui
estão estruturadas e organizadas em um projeto humano,
partindo de um problema para resolver em um determinado contexto e voltados para um dado público, atrelado
a disciplinas para chegar a um resultado original sem a
dependência de disciplinas de origem, mas do projeto. As
representações, ou IIR, deve também tornar possível as

comunicações e debates de maneira organizada e precisas,
voltadas para o projeto em questão (FOUREZ, 1997).
A interdisciplinaridade apresenta-se como recurso
metodológico que articula a interação de conhecimento
de diferentes áreas de conhecimentos científicos ou não,
necessária à compreensão de situações-problemas abordadas através do currículo escolar. Essa metodologia contribui para a superação da abordagem fragmentada na
organização do ensino.
Utilizou-se como contexto para desenvolver a metodologia de IIR a influência da mídia na produção do medo
e o sentimento de insegurança face ao aumento da criminalidade. O medo se caracteriza como o estado afetivo
suscitado pela consciência do perigo, diz a biologia evolutiva, o medo é parte integrante do instinto, sendo ela
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importante para a sobrevivência. O corpo sente os efeitos
bioquímicos de uma série de hormônios. O crime desperta
curiosidade na população por apresentar uma ameaça e a
mídia utiliza-se disso para conquistar audiência, gerando
o estímulo, e assim, com seu poder de manipulação, criar
um estado de pânico na sociedade.
Como aponta Silveira (2013), a mídia pode ser definida
como meios ou ferramentas (como por exemplo: televisão,
rádio, internet, etc.) que são utilizadas para transmitir
informações ao público, podendo assumir um papel muito
importante na formação de uma sociedade menos conflituosa, embora venha sendo utilizada para garantir seus
próprios interesses capitalistas, ditando regras e modas sob
interesses comerciais. Para chamar a atenção do público
e obter lucro a mídia passa a utilizar expedientes sensacionalistas, normalmente apresentando fatos negativos,
como crimes e catástrofes, fomentando um sentimento de
insegurança coletiva, ocasionando o surgimento da cultura
do medo.
O presente trabalho trata-se de um projeto de aprendizagem no qual utilizou-se da metodologia de Ilha
Interdisciplinar de Racionalidade (IIR), a partir da proposta
de Gerard Fourez. Neste estudo buscou-se fazer uma análise sobre a produção do medo pela mídia e o sentimento de
insegurança face ao aumento da violência na comunidade
urbana do centro de Teresina-PI.

2. ELABORAÇÃO DA IIR
O referido trabalho foi construído no curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas no Instituto Federal do PiauíIFPI, Campus Teresina Central, na disciplina de Núcleos
Temáticos II presente no modulo IV. A utilização dessa
metodologia contribui na autonomia e na produção de
trabalhos orientados por situações-problemas com questões pertinentes, além do uso da interdisciplinaridade que
é de uma enorme importância no currículo acadêmico
para compor o perfil do educador que a sociedade precisa
atualmente.
O que é uma IIR: É uma metodologia de ensino proposta
por Gerard Fourez com o intuito de promover a alfabetização científica e a autonomia dos autores do projeto. A
construção de uma Ilha Interdisciplinar de Racionalidade
como metodologia de aprendizagem baseando em resolução de uma situação problema possibilita vivenciar uma
experiência de conhecimento a partir da criação de uma
representação, de um modelo construído para a proposição
e resolução de problemas, através da qual se dá a produção
e organização de meta ponto de vista acerca da situação
estudada.

Objetivos:
Sociais: Debater a influência da mídia sobre nossas vidas
relacionando ao sentimento de insegurança no centro
urbano;
Pedagógicos: Entender a ação da grande mídia através
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dos programas policiais na produção do medo e através
de pesquisa qualitativa, chegar a uma noção do grau do
sentimento de insegurança no centro urbano;
Operacionais: Produzir mapa conceitual sobre o tema,
desenvolver pesquisa quantitativa, pesquisa na literatura
sobre a temática, produzir artigo cientifico como produto
final.

Dimensões do problema:
Local: A comunidade que transita pelo centro de Teresina
mantém-se em estado de alerta, com um sentimento de
insegurança;
Regional: Atualmente, na sociedade brasileira, as políticas
de segurança públicas são falhas. A populações, com uma
total descrença, e influenciada por programas policiais,
acaba participando em uma cultura de medo e violência;
Global: Em níveis globais, com o desenvolvimento das TIC,
a globalização é um fato, e poucos tomam cuidado com as
informações que chegam aos seus ouvidos e de como essa
informação chega. Sabendo que a mídia possui interesses próprios, nada mais normal que aceitar o fato de que
ela pode, e vai, manipular para alcançar seus interesses.
O sentimento de insegurança é algo global, e utilizado e
reforçado pela mídia.

Linhas de ação do projeto:
• Definir produto;
• Fazer revisão bibliográfica acerca da temática do projeto;
• Criar formulário (questionário) para recolher dados quantitativos referentes ao sentimento de insegurança no centro
de Teresina e relação com a mídia (programas policiais);
• Começar a coleta de dados em campo e virtual direcionada
ao público especifico para fidelidade dos dados;
• Fazer interligações entre o tema e as demais áreas do
conhecimento científicos e o uso das TIC;
• Escolher especialistas que nortearam o desenvolvimento do
projeto de aprendizagem por resolução situação-problema;
• Organizar dados coletados na pesquisa quantitativa e revisão bibliográfica;
• Produzir artigo (produto final).

O clichê da IIR: Entende-se por clichê o conjunto de
representações (corretas ou errôneas) que uma investigação tem de uma técnica. Trata-se de dar uma descrição
espontânea, conhecimentos prévios para a investigação.
Caracteriza-se pelo conjunto de perguntas levantadas
pelos autores do projeto, que através um conjunto de questionamentos acerca de um contexto, expressam as concepções e suas dúvidas iniciais em relação à situação-problema
(BETTANIN, 2003). Trata-se de dar uma descrição espontânea semelhante à problematização.
Questões feitas acerca da situação-problema: A mídia
influência na produção do sentimento de insegurança?
A produção do medo pela mídia e o sentimento de
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insegurança possui alguma relação com o aumento da violência urbana? As pessoas sentem-se seguras ao andarem
nos centros urbanos? Existe alguma ligação entre os programas policiais e o sentimento de insegurança? Pode-se
supor que os programas policiais podem influenciar no
desejo vingativo para infratores e aumento da violência
urbana? Que meditas podem serem tomadas frente à situação problema?
Panorâmica espontâneo: Esta etapa busca aprofundar o contexto do clichê. Trata-se de expandir o contexto
do clichê. Trata-se de uma ainda bastante espontânea, na
medida em que ela não envolve um especialista, porém,
nesse momento, pode-se organizar uma lista de especialistas como professores, artistas, publicitários, psicólogos.
Sem se aprofundar em determinados temas (IMHOF &
SCHROEDER, 2011).
Figura 1 – Mapa conceitual como representação do
panorama espontâneo
Provoca-incita

Produção do medo
pela mídia

Sentimento de
insegurança
Aumento da
criminalidade
Linchamento

Características
Sensasionalista
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Meio

Programas
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Interesses
capitalistas
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Grande massa

IFPI/Campus Teresina Central
Licenciatura em ciências biológicas - Módulo IV
Núcleos temáticos II - 2015.02
Mapa conceitual: produção do medo pela mídia:
Sentimento de insegurança no Centro de Teresina
Autor: Sílvio Thadeu da Silva Dias

Lista de conteúdo:

construção da Ilha Interdisciplinar de Racionalidade, no
qual ocorre a relação com o cotidiano.
Através da metodologia de IIR, construiu-se uma representação da influência da mídia na produção do sentimento
de insegurança face o aumento da criminalidade, violência
e o desejo punitivo para infratores na comunidade que
transita o centro urbano da cidade de Teresina, capital do
Piauí. Utilizou para coletas de dados TIC para desenvolver
um formulário aplicáveis no meio virtual através das redes
sociais e em campo. O referido formulário foi produzido
na plataforma da Google Drive, Docs, e enviadas aos destinatários específicos da pesquisa por meio das redes sociais
Whatsapp e Facebook, outra parte da amostra foi em campos, mas utilizando-se do formulário online.
O sentimento de insegurança define-se como o estado
emocional que surge em uma sequência de situações que
é percebida como alarmante e ameaçadora. Como aponta
Silveira (2010), a mídia serve como um mecanismo para
garantir a manutenção do sistema capitalista, fomentando o consumo, ditando regras e modas, vemos a todo
momento, questionamentos sobre a nossa segurança
fora de casa. Compreender a relação do sentimento de
insegurança e o aumento da criminalidade, permite
conhecer o modo sociedade contemporânea vivi e se
articula com o problema da insegurança (LOURENÇO,
2010).
Como produto final, foi desenvolvido um artigo científico que buscou apresentar a representação quali-quantitativa da influência da mídia na produção do sentimento de insegurança face o aumento da criminalidade,
violência e o desejo punitivo para infratores. O referido
artigo teve seus resultados apresentados e discutidos em
sala de aula, além de possuir a possibilidade de ter seus
resultados ainda mais divulgados em outros meios. A
Figura 2 apresenta o resumo do artigo produzido como
produto da IIR, o artigo teve sua socialização em sala de
aula na disciplina onde ocorreu a produção do determinado trabalho:
Figura 2: resumo do artigo – Produto da IIR

Tabela 1 – Conteúdos das especialidades para aprender
Disciplinas / Áreas

Conteúdos

Aspectos do problema

Biologia

Medo biológico

Pesquisar sentido de medo na
visão da Biologia

Direito e contemporaneidade

Cultura do medo

Analisar relação da cultura de
medo com a mídia

Psicologia

Sentimento de
insegurança

Discutir o sentimento de insegurança nos centros urbanos

Sociologia e
Jornalismo

Criminalidade
e cultura de
linchamento

Analisar a relação do aumento da criminalidade e cultura
de linchamento com programas policiais

Indo à Prática: Indo à pratica é uma etapa de aprofundamento, sair do contexto teórico definido pelo projeto de

RESUMO: O sentimento de insegurança define-se como o estado emocional que surge em uma sequência de situações que é percebida como
alarmante e ameaçadora. O presente trabalho busca fazer uma análise do sentimento de insegurança das pessoas no centro de TeresinaPI sob a influência da mídia na produção do medo face ao aumento da
criminalidade e cultura de linchamento. A mídia serve como um mecanismo para garantir a manutenção do sistema capitalista, fomentando o consumo, ditando regras e modas, vemos nela a todo momento,
questionamentos sobre a nossa segurança fora de casa. A análise compreensiva da relação entre a emergência do sentimento de insegurança e a evolução da criminalidade permite o conhecimento do modo
como a sociedade contemporânea vive e se articula com a problemática da segurança.

Resultados: Observa-se que o sentimento de insegurança no centro urbano de Teresina-PI é muito presente
nas pessoas que participaram da pesquisa. De 32 pessoas
que responderam à pergunta se sentem-se seguro no centro
de Teresina, apenas 4 pessoas afirmaram que sim, como
mostra a representação gráfica na Figura 3 a seguir:
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Figura 3 – Gráfico das respostas sobre o sentimento de
insegurança
Você se sente seguro no Centro de Teresina?
Sim

Não
12%

88%

Como mostram as Figura 4 e Figura 5 a seguir, evidenciam
que é comum presenciar programas policiais por um público
que em geral não busca por essa programação, suponhamos que por ter alguém assistindo, ou por se tratar de uma
espécie de programação que é muito presente na TV aberta
brasileira. Pois quando questionados se os mesmos assistem
programas policiais, 62,5% responderam que não, mas em
outra pergunta, 59,4% afirmaram que assistiram cerca de uma
hora ou mais tempo a programas policiais durante a semana.
Figura 4 – Gráfico sobre assistir programas policiais
Você assiste programas policiais como
Cidade Alerta, Brasil Urgente e etc.?

37%
Sim
Não
63%

Figura 5 – Gráfico do tempo gasto assistindo programas
policiais
Quanto tempo, em média, você gasta assistindo
programas policiais por semana?
Nada

De 1 a 2 h

De 3 a 6h

De 7 a 12h

Quando indagados sobre o poder da mídia na influência
do comportamento em relação ao sentimento de segurança
ou insegurança ao sair de casa, 75% disseram que sim, e
apesar de a grande maioria afirmar ser seletivo ao assistir
TV, observa-se que poucos entendem a importância desse
ato. De acordo com Bauman (2008, p.10), existe três tipos
de medo aos quais se tem medo os que ameaçam o corpo
e propriedades, os que ameaçam a ordem social e confiabilidade nela. Alguém que tenha interiorizado a visão de
mundo incorporado a insegurança e vulnerabilidade, pois,
quando o mundo fomentado como perigoso e aterrorizante,
as pessoas tendem a soltar a imaginação já aflita pelo medo.
Vemos na mídia a possibilidade de que ela poderia assumir um papel muito importante na formação de uma sociedade menos conflituosa, embora mantem-se a utilizar para
garantir seus próprios interesses capitalistas, ditando regras
e modas sob interesses comerciais. Para chamar a atenção
do público e obter lucro, a mídia passa a utilizar expedientes
sensacionalistas, normalmente apresentando fatos negativos, como crimes e catástrofes, fomentando um sentimento de insegurança coletiva, ocasionando o surgimento
da cultura do medo (SILVEIRA, 2013). O controle social
constitui-se no conjunto de sanções positivas e negativas,
que podem ser formais e informais, nos quais estabelecem
modelos de condutas, as crises nessas principais agências
como família, escola, igreja e estado, nas quais encontra
grandes dificuldades para controle social (COTTA, 2010).
De todas as pessoas que afirmaram assistir programas
policiais, com exceção de duas pessoas, todas eram ou a
favor do linchamento como meio de punir ou intimidar um
infrator ou da diminuição da maioridade penal e pena de
morte, na maior parte das respostas, de ambas. Apontados
na Figura 6 e Figura 7. Concordando com Vaz (2013),
quando diz que nos noticiários, o crime ganha destaque
onde matérias caracterizam a cidade como áreas de risco:
sequestros-relâmpago, balas-perdidas, trocas de tiros, etc.,
e a cada notícia, a audácia já está habituada a este cenário,
generalizando o crime e construindo uma dada imagem
do agressor/ infrator. Condicionando o telespectador como
vítima pelo contexto social, marcando os agentes agressores
como incompreensíveis e condenáveis.
Figura 6 – Gráfico mostrando a opinião dos entrevistados
sobre propostas punitivas do Estado
Você é a favor da pena de morte e diminuição
da maioridade penal ?

Mais tempo

3% 0%

4%

4%

Sim, de ambas

29%

Apenas de pena
de morte

39%

50%

Não

64%
7%
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Figura 7 – Opinião dos entrevistados sobre linchamento
Você é a favor do linchamento como meio
de punir ou intimidar o infrator?
Sim

Não

26%

74%

Evidenciando assim quando comparado com os outros
resultados dos formulários individualmente, que o ato de
assistir está relacionado com atos de linchamento e apologia à pena de morte e diminuição da maioridade penal,
uma vez que ficou evidente na grande mídia por meio
de discurso de apresentadores e personalidades do meio
sua posição frente a essas práticas e opiniões no período
deste trabalho.
Pode-se evidenciar que a comunidade que transita pelo
centro de Teresina, capital do estado do Piauí, vive em um
estado de insegurança coletiva. A preocupação pela ordem
social refere-se ao medo do crime, descrença na segurança
pública, preocupações políticas e uma angustia coletiva.
De todas as pessoas que afirmaram assistir programas
policiais, com exceção de duas pessoas, todas eram ou
a favor do linchamento como meio de punir ou intimidar um infrator ou da diminuição da maioridade penal e
pena de morte, na maior parte das respostas, de ambas.
Evidenciando assim quando comparado com os outros
resultados, que o ato de assistir TV está relacionado com
atos de linchamento e apologia à pena de morte e diminuição da maioridade penal, uma vez que ficou evidente
na grande mídia por meio de discurso de apresentadores
e personalidades do meio sua posição frente a essas práticas e opiniões no recente período deste trabalho. É muito
importante a conscientização da necessidade de tomar atitudes mais seletivas ao assistir TV, assim manter-se o mais
distante possível de suas influencias que podem provocar
mudanças comportamentais graves nas pessoas.

3. CONCLUSÃO
Toda a forma de ensino necessita ser repensada, e a proposta de construção de uma IIR constituiu-se como uma
importante metodologia possibilitando um estudo de
questões de interesse dos autores do projeto, baseando
em resolução de uma situação problema, onde os mais
variados elementos tecnológicos puderam ser usados para
aprofundamento da questão do projeto já que metodologia
direciona o projeto numa perspectiva interdisciplinar, pois
a abordagem fragmentada é insuficiente para as questões
e processo que o método direciona.

A autonomia e criatividade numa perspectiva interdisciplinar é necessária à compreensão de situações-problemas
abordadas através do currículo escolar. A construção de
uma IIR contribui para a superação da abordagem fragmentada na organização do ensino. O agir de forma autônoma e organizada possibilita o aumento de uma série de
habilidades de comunicação, de aprendizagem e domínio
de conteúdo.
Ao desenvolver um projeto de aprendizagem, pode-se
aprender um conteúdo de interesse próprio, utilizando
a metodologia de IIR. Na situação problema escolhida,
buscou-se uma representação da influência da mídia na
produção do sentimento de insegurança face o aumento da
criminalidade, violência e o desejo punitivo para infratores
na comunidade que transita o centro urbano da cidade de
Teresina, capital do Piauí. Possibilitou uma aprendizagem
significativa em diversas áreas como biologia, psicologia e
sociologia, de forma interdisciplinar, bem como sua organização. Evidenciando assim a eficácia da metodologia de
construção de uma IIR.
O estudo contribuiu para estimular a busca por questões
transversais ao currículo escolar, estimulando a reflexão
sobre sua realidade bem como discutir a sociedade em que
vivemos. Evidenciou-se que a metodologia adotada para a
aprendizagem estimula a inovação pedagógica e o pensamento crítico.
Espera-se que o produto resultante do projeto sirva
além de conteúdo informativo, seja de caráter esclarecedor denunciando os abusos que sofremos diante da
grande mídia, para que sirva de alerta e que possamos não
somente aprender a lidar melhor com a mídia partindo do
ato de reflexão, mas também que, confrontados com tais
resultados, passamos a agir no meio social de forma mais
consciente e coerente sobre a realidade que vivemos, sem
o estado de pânico que tanto nos prejudica.
“O presente trabalho foi realizado com o apoio da
CAPES, entidade do Governo Brasileiro voltado para a
formação de recursos humanos”
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EIXO TEMÁTICO 6

O mergulho no campo entre os nós da rede UNIFESP-BS: composições e interlocuções
entre residentes e graduandos
A diving in the field of the nodes of network UNIFESP-BS: compositions and interlocutions between
residence in health and undergraduation
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RESUMO – Na Universidade Federal de São Paulo campus Baixada Santista (UNIFESP-BS) os estudantes de
diferentes áreas profissionais se aproximam do estudo teórico e prático dos outros cursos por meio das aulas
compartilhadas e também do contexto dos serviços públicos de saúde. Nesses e entre as paredes da própria
universidade faz-se crescer uma rede: de trabalhos, de propostas, de projetos, de afetos e outros. Objetivou-se
mapear e explorar os sentimentos, potencialidades, afecções da experiência de articulação da “rede UNIFESP-BS”
especificamente entre as ações do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde e os outros
projetos – extensão, módulo Trabalho em Saúde, PET-Saúde, estágio curricular, advindos e vinculados ao
projeto político pedagógico da UNIFESP-BS, na perspectiva dos estudantes. Os dados foram coletados em
encontros e produções coletivas e individuais, dos quais construíram narrativas, que demonstraram as dificuldades de comunicação entre os projetos, bem como a integração, o trabalho em rede, o compartilhamento
do fazer e a fluidez das ações. O estágio é o que mais tende a cair na armadilha de se fechar em si mesmo.
Nessa pesquisa foi possível descobrir e colher várias concepções sobre rede, desde a aproximação com a caça,
passando por rede de linhas conectoras e uma rede em que bifurcações e convergências constituem os nós,
até rede como superfície de produção. Pretendeu-se abrir possibilidades de pensamentos sobre as concepções
de rede a partir da “rede UNIFESP-BS”.
PALAVRAS-CHAVE: residência multiprofissional em saúde; formação em saúde; subjetividade.
ABSTRACT – In the Federal University of São Paulo, Baixada Santista Campus, (UNIFESP-BS), students from different
professional areas approach to theoretical and practical studies from the others undergraduate courses through not only
shared classes but also in teaching activities in public health services. A network increases among university walls: course
works, projects, proposals, affections and others. The purpose of this study was draw and explore the feelings, potentialities
and affections from the connection experience in the network UNIFESP-BS, specifically among actions with relation to
Health Multiprofessional Residency Program in Health Care and other projects – Extension activities, Working Process
in Health disciplines, Educational Program for Health Work (PET-Saúde) and Curricular supervisioned traineeship, that
come from and present bonds with pedagogic project from UNIFESP-BS, in the perspective of students. Data was assessed
through encounters with individual and collective productions. Narratives that were produced demonstrated not only the
difficulties of communication between the projects but also the difficulties to integration, network, sharing of knowledge
and action fluidity. Curricular supervisioned traineeship tend more than other projects falls into a trap of close around
itself. In this research was possible discover and obtain some conceptions about network, since the approximation with
the chasing, passing through connection lines of network and a network in that bifurcations and connections represent
nodes, until network with surface areas of production. The intention was open some thought possibilities about network
conceptions since “network UNIFESP-BS”.
KEYWORDS: health multiprofessional residency program; health formation; subjectivity.

1. ALGUNS DIZERES SOBRE SAÚDE E
UNIVERSIDADE
Em vista da busca pelo cuidado integral em saúde, várias

apostas precisam ser feitas para que o modo de pensar o
processo saúde-doença e as práticas sejam modificadas.
A universidade e os campos de educação em saúde são
ótimos locais para produzir essa reflexão. Sendo assim,

Experiências educacionais inovadoras
ISSN: 2525-9571

515

FAJARDO, A.; AVEIRO, M. C. e UCHÔA-FIGUEIREDO, L. R.

nos últimos anos intensificaram-se movimentos voltados
para a construção de outras possibilidades pedagógicas
de formação, que incorporasse a reflexão da realidade no
processo de ensino-aprendizagem dos profissionais e que
assim estejam qualificados para trabalhar com a política do
SUS (Carvalho e Ceccim, 2012; UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO, 2006).
Entre essas universidades destaca-se a Universidade
Federal de São Paulo campus Baixada Santista
(UNIFESP-BS) a qual instituiu um projeto político pedagógico inovador e desafiador de estrutura curricular
alicerçada na prática, permitindo que a construção do
conhecimento do graduando esteja contextualizada ao
exercício futuro da profissão. No campus Baixada Santista
foram abertos os cursos de Educação Física, Fisioterapia,
Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional e, desde 2009,
incorporou o curso de Serviço Social. Diferentemente de
modelos tradicionais de ensino, a UNIFESP-BS visa, dentre
outros objetivos, à formação de um profissional da área de
saúde que esteja apto a trabalhar em equipe interprofissional em prol da integralidade no cuidado e, para isso, a
prática é exercitada desde o inicio da trajetória universitária, como forma de problematizar o ensino e estimular
a busca do conhecimento necessário para essa atividade.
Os cursos do campus foram planejados em um formato
modular de currículo que procura integrar os conteúdos
em quatro eixos: O ser humano em sua dimensão biológica
(Bio), O ser humano e sua inserção social (IS), Eixo Trabalho
em Saúde (TS) e o Eixo Específico. Os três primeiros são
eixos comuns que se estruturam em turmas misturadas e
o último, o da prática específica, em que os estudantes se
separam em unidades curriculares por curso. Vale ressaltar que o curso de serviço social não compõe o Eixo “o ser
humano em sua dimensão biológica”.
Além da aproximação entre os cursos, desde o início da
graduação o estudante vai se aproximar do contexto dos
serviços públicos que oferecem ações de cuidado. A aproximação com os serviços públicos da região acontece principalmente pelo Eixo TS, que os estudantes cursam durante os
primeiros três anos da graduação e que investe na educação
interprofissional dividindo os estudantes em equipes que
transitam entre a sala de aula e campos de prática (serviços
de Santos) executando propostas e práticas colaborativas de
cuidado em saúde como a elaboração de narrativas de história de vida, ações com grupos populacionais e de projetos
terapêuticos singulares (Capozzolo et al., 2013).
A proposta de uma universidade é investir em ensino,
pesquisa e extensão. Nesse contexto se insere também a
UNIFESP a qual investe em projetos diversos, sejam eles
pertencentes às próprias unidades curriculares dos eixos
transversais, como do eixo TS ou dos eixos específicos
como os estágios profissionalizantes do final dos cursos;
ou parte de projetos extracurriculares como os projetos de
pesquisa e extensão – por exemplo, o PET-Saúde (Programa
de Educação pelo Trabalho em Saúde) e projetos de extensão das mais variadas temáticas.
De acordo com o Plano Nacional de Extensão
Universitária (2001), a Extensão é definida como o processo
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educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a
Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e sociedade.
O PET-Saúde incentiva a integração do ensino-serviço-comunidade por meio da inserção de docentes e estudantes da graduação na rede de serviços públicos de modo que
aquilo que é necessidade do serviço possa ser trabalhado
a ser fonte de produção de conhecimento e pesquisa das
instituições de ensino para qualificação e fortalecimento
do SUS (BRASIL, 2013).
Nesse campus também se inseriu em 2010 o Programa de
Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde (PRMAS)
que assume como eixo transversal a “Atenção à saúde do
indivíduo, família e sua rede social” com as seguintes áreas
profissionais: educação física (a partir de 2012), enfermagem, farmácia (até 2013), fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social e terapia ocupacional (UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO, 2012).
A inserção quase que diária e intensificada pela carga
horária de 12h por dia do PRMAS nos serviços de saúde,
permite que se aproxime mais facilmente do serviço e dos
projetos inseridos no mesmo cenário de prática. Sendo
assim, os encontros nos corredores, passam de simples
cumprimentos para longas conversas e possíveis práticas
conjuntas. Com frequência, estabelece-se articulações contatos, encontros, trocas de experiências e discussões entre
estudantes da pós-graduação (residência) e estudantes
da graduação. Tanto no território dos serviços como no
território da universidade faz crescer uma grande rede.
Uma rede de trabalhos, de propostas, de projetos, de afetos,
etc. Mas, o que se entende por “rede”? O dicionário online
Michaellis apresenta vários significados para essa palavra:
“(...) 6 Qualquer trançado de fios de qualquer material. (...) 9
Conjunto de estradas, de caminhos de ferro, de canais. (...)
12 Cilada, armadilha. 13 pop Logro, engano. (...) 16 Radiotécn
Fontes de potencial conjugadas de modo que qualquer uma
ou todas possam ser utilizadas pelas estações delas dependentes. R. admirável: plexo vascular, no trajeto de certas
artérias.(...) R. da empresa, Inform: rede que conecta todas
as estações de trabalho, terminais ou computadores de uma
empresa, estejam no mesmo prédio ou em países diferentes. R. de área local, Inform: rede em que vários terminais
e equipamentos estão a curta distância uns dos outros,
podendo ser interconectados por cabos. Sigla: LAN. R. de
área metropolitana, Inform: rede de computadores que se
estende por uma área limitada, normalmente uma cidade
(...)” (grifo do autor).

Aqui para nós seria a da composição entre os nós – os
projetos e ações – que apresentam como pano de fundo a
UNIFESP-BS e o seu projeto político pedagógico. Por isso
poder-se-ia chamar “rede UNIFESP-BS”. Percebe-se com a
prática que a articulação é possível, porém essa rede também
pode ser vista como uma armadilha, quando se encontra
invisível, quando os projetos estão escondidos entre as paredes do campus da universidade ou pela falta de encontros nos
cenários de práticas impedidos por vários motivos.
Dessa forma, é possível refletir, olhar e problematizar
essa rede UNIFESP-BS e aqui nessa pesquisa optei pela
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ótica dos estudantes e de uma estudante específica que
vivencia a experiência da residência, mas que também já
esteve mergulhada nessa rede de outra forma, como graduanda: a própria pesquisadora. Relatarei aqui a experiência vivenciada entre estudantes da residência e da graduação, analisando as discussões e interlocuções emergentes da
prática integrada dos estudantes da residência e graduação
nos serviços da rede de atenção à saúde do município de
Santos. Viso encontrar e fazer emergir as potências, as
afecções, as considerações e as impotências da articulação a partir dessas interlocuções as quais poderiam contribuir com a rede UNIFESP-BS de modo a refletir sobre
como tem se desenvolvido a prática dessa rede e como essa
interfere na formação dos estudantes e futuros profissionais de saúde. Fundamentalmente, problematizar a partir
dessa experiência a “rede UNIFESP-BS” e a formação do
profissional de saúde. Enfim, vocês estão convidados a se
inserir na produção dos dados dessa pesquisa de trabalho
de conclusão da residência 1, que visa mapear e explorar os
sentimentos, potencialidades, afecções da experiência de
articulação da “rede UNIFESP-BS” especificamente entre as
ações do Programa Residência Multiprofissional Atenção á
Saúde (PRMAS) e os outros projetos advindos e vinculados
ao mesmo plano comum, o projeto político pedagógico da
UNIFESP-BS, a partir da perspectiva dos estudantes.

1.1. Carta de navegação
Participaram dessa pesquisa estudantes da pós-graduação
lato sensu Programa de Residência Multiprofissional em
Atenção à Saúde e graduandos da Universidade Federal de
São Paulo campus Baixada Santista que estiveram em ações
no mesmo cenário de prática em saúde do município de
Santos e que estiveram ou não em contato direto entre si.
Os participantes foram divididos em três grupos, cada um
composto por dois residentes e um representante de cada
tipo de projeto da UNIFESP – extensão, módulo Trabalho
em Saúde, PET-Saúde e estágio curricular. Sendo assim,
os participantes dessa pesquisa seriam 18, entretanto efetivamente participaram 14.
Para essa pesquisa, a qual se inclui no campo da saúde,
lançou-se mão de uma abordagem metodológica qualitativa, em vista da proposta de saber como foi para os estudantes passar por essa experiência de articulação entre
si. E quando se pretende fazer uma pesquisa pensando
nesse campo, é sempre de narrativas que tratamos. Dados
são coletados e analisados por diversas técnicas, mas o
pesquisador ou o participante da pesquisa se coloca em
uma posição de expressar o que acontece por meio de certa
narração. Os participantes da pesquisa de diversas formas,
narram o que viveram enquanto componentes da “rede
UNIFESP-BS”, de fato uma narrativa que não se remete
apenas ao sujeito, mas também às relações que os sujeitos
estabelecem entre si e com o exterior durante a experiência (Passos e Barros, 2009). Foi preciso, então, buscar um
método que pudesse incluir a subjetividade, aja visto que
1

Aprovado no Comitê de Ética da UNIFESP sob nº 758.229 20/08/2014.

o que se pretendeu com essa pesquisa foi saber como se dá
a prática de saúde nos encontros entre os sujeitos, e além,
pelo que se expressa nesse encontro (Passos e Barros, 2009).
O método escolhido para que a subjetividade, as afecções e
as intensidades pudessem emergir, foi o método cartográfico. O método cartográfico acompanha processos, e para
essa pesquisa acompanhou-se o processo dos encontros e a
própria experiência vivenciada pela pesquisadora durante
a atuação como residente. Esse processo foi acompanhado
a partir de um relato de experiência trazido pela voz dada
aos participantes em encontros potencializadores e estimulantes para a produção coletiva da experiência, em que
se usou a fala, o desenho e a montagem.
Os encontros foram registrados por meio de filmagem e
em seguida esses vídeos serviram de base para a criação de
narrativas, elaboradas pela pesquisadora. Estas reuniram
informações objetivas (do plano descritivo) e impressões
subjetivas (do plano intensivo e dos afetos) bem como
as associações da pesquisadora durante a observação do
material e da experiência e durante a elaboração do relato
(Barros e Kastrup, 2009).
O método cartográfico utilizado para descrever e acompanhar processos nos indica um procedimento de análise
a partir do qual a realidade a ser estudada aparece em sua
composição de linhas, na composição dos textos produzidos a partir da experiência (Passos e Eirado, 2009). A
análise se deu em todo o processo da pesquisa iniciando
pelos encontros. Depois de prontas e lidas, as narrativas
e os outros materiais encontrados foram de certa forma
desmontados para encontrar os espaços de emergência
dos afetos e da subjetividade do encontro, aproximando-se assim da análise do conteúdo, mas se distanciando da
categorização evitando certa homogeneização dos dados,
que poderia promover a perda da dimensão coletiva da
narrativa e do encontro.
Roteiro aberto dos encontros: Os encontros seguiram
esses cinco (5) momentos, porém para cada um a estrutura
se deu de forma diferente:
1. Exposição de um disparador como vídeo, música, texto,
imagem, etc.;
2. Discussão e conversa entre o grupo do encontro;
3. Produção coletiva com materiais disponibilizados pelo
investigador;
4. Produção individual com materiais disponibilizados pelo
investigador;
5. Desfecho do encontro com avaliação do encontro pelo
investigador e participantes.

2. NARRANDO OS ENCONTROS
Como descrito na carta de navegação os encontros foram
construídos um a um, com participantes diferentes que
coletivamente edificaram um encontro singular que aconteceu com determinado grupo de pessoas, espaço e dia.
Humildade, paz, segurança, gratidão, esperança, empatia, desabafo, carinho, alegria, legal, bom, gratificação,
salvadora, inspiradora, apoio, tranquilidade, bem estar,
prazer, impotência, felicidade, satisfação, acolhedora,
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cuidadora, otimismo, ânimo, estresse, receptividade, frustrante, união, encantamento, desespero, dor. Trago aqui
palavras e interpretações feitas por mim, pesquisadora,
para a forma como os estudantes conseguiram ver a residência ou a relação com ela, bem como da relação com um
trabalho interprofissional.
A produção coletiva do último encontro pode trazer
claramente de que forma as interlocuções dessa rede
UNIFESP-BS acontecem entre os nós dela, sem problematizar demais e sim traduzir o cotidiano de práticas.
Sendo assim foi possível mostrar o quanto não é fácil fazer
essa rede funcionar, mas que de alguma forma os projetos
da UNIFESP-BS, e aqui incluo o PRMAS, conseguem se
integrar e trabalhar em rede. Entretanto, foi pontuado
de formas diferentes o quanto o estágio é o projeto da
UNIFESP-BS que mais pode cair na armadilha de se fechar
em si mesmo, estando distante das outras ações. Assim
como diz Vasconcelos (2014) as atividades de estágio:
“ainda apresentam a organização tradicional, segundo as
diretrizes curriculares específicas de cada curso. Neste sentido, observa-se ruptura nos esforços de garantia do modelo
interdisciplinar, vivenciado nos anos anteriores nos módulos
do eixo TS. (...) Adicionalmente, a referência aos estudantes é,
muitas vezes, unicamente o preceptor de estágio, colocando o
restante da equipe em um papel secundário ao planejamento,
execução e reflexão das práticas profissionais e da formação
em saúde” (p.28).

Sendo assim como almejar que um profissional siga os
preceitos da interprofissionalidade se ao chegar ao final de
sua graduação a prática inter possa ser abalada pela sedução das comodidades das fronteiras profissionais? Além
disso, como desejar que os profissionais de saúde trabalhem
em rede se às vezes não compreendem ou nem conhecem
outros profissionais do mesmo serviço em que atuam?
E ainda, podemos até acreditar que talvez o profissional
esteja preparado depois de tantas ações inteprofissionais
para trabalhar dessa forma, e pode estar mesmo e ser o
norteador de ações inter junto a seus preceptores e outros
profissionais da rede, mas será que os estágios interprofissionais não acontecem na essência dos seus projetos por
causa de uma estrutura universitária que embora busque
a interprofissionalidade também se sente mais segura nas
suas especificidades?
Enfim, considero que os dados produzidos nessa pesquisa tendem a acreditar que faz-se necessário investir nos
projetos de estágio integrados, seja multi ou interprofissional, de modo a fazer a “rede UNIFESP-BS” operacionalizar
desde a inserção do estudante na universidade e até as
diversas possibilidades da formação acadêmica.
Como disse o petiano (aluno PET), aqui na UNIFESP-BS
a formação se baseia na experiência, sendo que essa se
inicia logo no primeiro ano da graduação, o que segundo
uma estagiária contribui ainda mais para a formação:
“Eu acho que esse contato (...) com a TS que a gente já
começa a atender e fazer visita que eu acho que é muito
diferente de outros lugares Esse ano eu tive a experiência
do estágio e eu pude ver muito isso assim é... você entrar
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dentro de um hospital e falarem para você vai lá e atende
dá um frio na barriga, mas assim de certa forma já foram
lá pra você e falaram assim ah vai lá e conversa com ele e
faz uma narrativa, vai lá conversa com ele e faz um projeto
terapêutico, e aí quando a gente chega já com essa base e
aí soma com as pessoas que já passaram por isso e (...) [dá]
mais segurança também”.

3. “ESTAÇÃO DERRADEIRA” 2
Na tentativa de tentar chegar a uma concepção de rede a
partir das concepções de rede reveladas nos encontros, da
minha própria e da literatura encontrada, entrei numa crise
às vésperas de findar a pesquisa. Com algumas leituras e
discussões com diversas pessoas, entendi que talvez fosse
muita pretensão minha tentar pensar uma única e fechada
concepção, pois elas são diferentes e a multiplicidade delas
é também potente. Assim também enxerguei, o fato de que
há poucas teorias sobre rede e intersetorialidade a ponto de
ser indicada como categoria de pesquisa e avaliação como
diz Akerman et al. (2014) o quais ampliaram a ideia sobre
intesetorialidade criando um “banco de perguntas” sobre
o tema. Descobri então, com várias leituras que a rede é
estudada por diferentes campos das ciências, e como diz
Menezes e Sarriera (2005):
“Já não basta um olhar unidirecional, mas sim uma diversidade de visões e posicionamentos que contribuem para a
configuração das redes sociais em uma aproximação, cada
vez maior, à realidade” (p.53).

Em todos os encontros da pesquisa de alguma forma,
fosse mais clara ou mais escondida, a ideia de rede e trabalho intersetorial surgiu. No encontro “O enredamento das
articulações” os nós eram os projetos e no “Triangulando
as relações” os projetos eram os conectores entre os nós,
sendo esses últimos, a universidade, os usuários e o serviço,
e entre esse nós novos nós eram formados.
Tentando trazer à luz, a concepção de rede no encontro
“Triangulando as relações” é vista como uma estrutura
com linhas de conexão instável e não como superfícies,
ou seja, ela não é definida por sua forma, mas sim por
suas convergências e bifurcações que formam os nós, que
são seus elementos constitutivos (Kastrup, 2003; Musso,
2013). E é nesses nós que as produções entre os projetos
da UNIFESP-BS surgiram e nesse momento as potências
e dificuldades de articular os projetos ficam evidentes, além
disso, é possível enxergar o nível de força de interação que
essas conexões podem ter.
Já no encontro “O enredamento das articulações”, os
nós constitutivos da rede foram os próprios projetos da
UNIFESP-BS, e entre esses nós se constituíram linhas
conectoras, sendo assim o foco desse grupo esteve na interação e nas interrelações dos nódulos ou nós da rede, que
são os vínculos que se constroem entre os diversos nódulos
(Menezes e Sarriera, 2005). Como para essa concepção de
2 Música “Estação derradeira” de Chico Buarque, Marola edições musicais, 1987.
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rede o que importa é o que está entre os nós, onde se manifestam as produções, Deleuze e Guattari (1997) vão dizer
“Não seja nem uno nem múltiplo, seja multiplicidade! Faça
a linha e nunca o ponto! A velocidade transforma o ponto
em linha!”, e assim transforma os vários nós em várias
linhas que podem ou não se encontrar e que ampliam a
rede em diversas direções e sentidos.
A partir da ideia da produção individual, as mãos sobrepostas, de uma estagiária no encontro “A história do livro “1
+ 1 > 2”, pode-se pensar na concepção de rede como a rede
de pesca em que é possível carregar algo, como descrito
pela estagiária, e que assim podemos acolher os usuários
nessa rede, por meio do emaranhado de vínculos formados
entre as instituições e entre os profissionais.
Diferentes são as concepções que podem existir e serem
produzidas, precisei conhecê-las com essa pesquisa, para
entender que mesmo com várias concepções o grande “x”
da questão trabalho em rede são os efeitos que ele causa
em uma situação, em um determinado espaço e tempo,
entre as pessoas, entre as instituições, e outros mais. Fiquei
pensando também que talvez por existirem tantos ideais
de rede o trabalho junto seja dificultado, porém percebi
também que apesar de ideais diferentes, se os indivíduos
dessa rede puderem se comunicar e criar um comum – ou
seja, valorizar as heterogeneidades e agenciar os múltiplos
encontros em que se atravessam as fronteiras profissionais e se encontram saberes, técnicas e potências que são
de qualquer um e que a todos importa, dessa forma será
possível que haja a produção de um bom trabalho em rede.
A partir do que foi trazido nos encontros e da minha
experiência como residente, consegui evidenciar que a
residência está na “rede UNIFESP-BS” como um forte articulador possivelmente por permanecer um longo período
diário nos cenários de prática e consequentemente consegue ter contato com os projetos da universidade que passam pelo serviço e com os próprios funcionários do serviço
e pela proximidade que a residência tem com a prática e
que assim possibilita envolver os graduandos com a realidade dos serviços. Mas como foi visto nas narrativas há
controvérsias na potência que esse programa tem quando
se torna um forte articulador da “rede UNIFESP-BS” e da
interação ensino-serviço-comunidade.
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RESUMO – O interesse pela anatomia começou a ganhar destaque quando o homem passou a ter curiosidade
na anatomia dos animais, pois apresentavam estruturas semelhantes ao seu próprio corpo. A partir daí, iniciou-se um processo de dissecação das diversas estruturas do corpo dos animais com o objetivo de estudar e
entender os órgãos e estruturas separadamente, surgindo a anatomia comparativa. Na atualidade, a disciplina
de Anatomia está presente em diversos cursos da área da saúde e ciências biológicas. Apesar da sua enorme
importância, muitas instituições de ensino enfrentam dificuldade em manter seus laboratórios devido ao alto
custo de reagentes que atuam na conservação de peças anatômicas. Técnicas de conservação são utilizadas
com o propósito de preservar as caraterísticas morfológicas das peças anatômicas quanto a sua coloração,
consistência e flexibilidade, dentre elas, o formaldeído e a glicerina são os mais usados nos laboratórios. O
formaldeído, apesar do baixo custo, apresenta um perigo a saúde das pessoas que tem contato, já a glicerina
pura é um excelente fixador e conservador das peças, porém o seu alto custo a torna inviável para muitos
laboratórios de anatomia. Esse projeto propõe a utilização da glicerina loira, proveniente da produção do biodiesel, como uma alternativa de baixo custo na conservação de peças anatômicas naturais de ovinos e suínos.
PALAVRAS-CHAVE: peça anatômica; glicerina loira; formaldeído; anatomia; biodiesel.
ABSTRACT – The interest in anatomy began to gain prominence when the man began to be curious in the anatomy of
animals, because they had similar structures to your own body. From there it began a process of dissecting the various
animal body structures in order to study and understand the organs and structures separately, resulting in the comparative anatomy. Currently, Anatomy discipline is present in several health courses and life sciences. Despite its enormous
importance, many educational institutions face difficulty in maintaining its laboratories due to the high cost of reagents
that work in the preservation of anatomical parts. Conservation techniques are used in order to preserve the morphological
characteristics of the anatomical parts for its color, consistency and flexibility, among them; formaldehyde and glycerin
are most commonly used in laboratories. Formaldehyde, despite the low cost, presents a danger to health of people who
have contact, as pure glycerin is an excellent fixative and conservative parts, but their high cost makes it impractical for
many anatomy laboratories. This project proposes to use the blonde glycerin from the biodiesel production, as a low cost
alternative in the conservation of natural anatomical parts of sheep and pigs.
KEYWORDS: anatomical part; blonde glycerin; formaldehyde; anatomy; biodiesel.

1. INTRODUÇÃO
O interesse pela anatomia começou a ganhar destaque
quando o homem passou a ter curiosidade na anatomia dos
animais, pois apresentavam estruturas semelhantes ao seu
próprio corpo. A partir daí, iniciou-se um processo de dissecação das diversas estruturas do corpo dos animais com o
objetivo de estudar e entender os órgãos e estruturas separadamente, surgindo a anatomia comparativa (Erhart, 1976).
O homem deste os tempos mais remotos já tinha uma
noção da anatomia do seu corpo por meio dos animais,
pois, existia uma matança destes que eram utilizados como
fonte de alimento. No própria Bíblia, no livro de Gêneses e

no evangelho de Lucas, já eram descritos trechos de interesse anatômico-fisiológico, como a menstruação, a menopausa e os movimentos do feto no útero (Jung et al., 1995).
Na atualidade, a disciplina de Anatomia está presente
em diversos cursos da área da saúde e ciências biológicas.
Apesar da sua enorme importância, muitas instituições de
ensino enfrentam dificuldade em manter seus laboratórios
devido ao alto custo de reagentes que atuam na conservação
de peças anatômicas.
Várias técnicas de conservação são utilizadas com o
propósito de preservar as caraterísticas morfológicas das
peças anatômicas quanto a sua coloração, consistência e
flexibilidade, dentre elas, o formaldeído e a glicerina são
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os mais usados nos laboratórios (Rodrigues, 2010).
O formaldeído, apesar do baixo custo, apresenta um
perigo a saúde das pessoas que tem contato com esse fixador, devendo ser evitado seu uso (Viegas et al., 2010). A
glicerina pura é um excelente fixador e conservador das
peças, porém o seu alto custo a torna inviável para muitos
laboratórios de anatomia (Carvalho et al., 2013).
Com base no que foi relatado, esse projeto propõe a
utilização da glicerina loira, proveniente da produção do
biodiesel, como uma alternativa de baixo curso na conservação de peças anatômicas naturais de ovinos e suínos,
comparando também as suas características com as peças
conservadas com formaldeído.
O presente projeto de pesquisa contribuirá para a produção de material anatômico de baixo custo e não contaminante, que será utilizado nas aulas Biologia para o
ensino médio e técnico e de Anatomia animal dos cursos
de Zootecnia e Agronomia e para as aulas de Anatomia
comparada no curso de Ciências Biológicas do Instituto
Federal Goiano – Campus Ceres.
No que diz respeito à contribuição científica e tecnológica, este projeto pretende ter como resultados principais,
a produção de protocolos para conservação de peças anatômicas com baixo custo operacional, com menor agressão a
saúde dos operadores e menores danos ao meio ambiente.
Todo o material produzido será utilizado como material didático nas aulas práticas de Biologia para alunos
do ensino médio e nas aulas de Anatomia humana e animal para os cursos superiores de Ciências Biológicas,
Agronomia e Zootecnia.

2. REVISÃO DE LITERATURA
A preocupação em conservar corpos e/ou peças anatômicas existe em nossa sociedade a mais de 5 mil anos. No
ensino, essas peças anatômicas sempre foram de suma
importância para o processo ensino aprendizagem dos
alunos, melhorando as habilidades aplicativas, assimilativas
e compreensivas da disciplina, além do carácter cientifico
acadêmico (Cury; Censoni; Ambrósio, 2013).
As técnicas de conservação das peças anatômicas possuem como proposito conservar as características morfológicas, como por exemplo coloração, consistência e
flexibilidade do tecido, possuem também como objetivo
proteger contra a deterioração dos tecidos. Existem muitos
métodos para realizar a conservação dessas peças, embora
dois deles sejam os mais utilizados, sendo eles o formaldeído e a glicerina (Carvalho et al., 2013).
O método mais convencional para a conservação de
peças anatômicas é a formalização, baseando-se na utilização do formaldeído (formol) na concentração de 5-20%,
como fixador e conservador. O formaldeído tem como
vantagem o baixo custo, entretanto inúmeros fatores
negativos, como o escurecimento e rigidez das peças e o
peso excessivo, além da forte irritabilidade das mucosas
causando forte ardor nas narinas e olhos (Krug et al., 2011).
O formaldeído apresenta toxidade aos manipuladores, a
Associação de Saúde e Segurança Ocupacional (OSHA) em
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1987 definiu uma normativa para os padrões de tolerância
na utilização do formaldeído devido suas características
que são prejudiciais aos manipulantes (Silveira et al., 2014).
A utilização do formaldeído pode prejudicar as aulas
de anatomia e assimilação do conteúdo, ademais a longa
exposição a essa substância pode desencadear um possível
diagnóstico de tumores malignos (Silva, 2013).
No ano de 1995 a Agência Internacional de Pesquisa em
Câncer classificou o formaldeído como um agente cancerígeno (Iarc, 1995). Além dos danos à saúde, traz sérios riscos
ambientais quanto ao manuseio e descarte inadequado,
podendo contaminar o lençol freático (Who, 1989; Who, 1991).
Sabendo-se destes danos uma alternativa ao uso da formalização são os protocolos de glicerinação que baseiam na
associação de glicerina e álcool absoluto. A glicerina tem a
capacidade de desidratação celular, combatendo a ação de
fungos e bactérias e proporcionando melhor preservação
das peças anatômicas com diversas vantagens. A glicerina e inodora, não irrita as mucosas, não é cancerígena,
não possui risco de contaminação ambiental tão elevando
quanto o formaldeído (Krug et al., 2011).
A utilização da glicerina semipurificada proveniente da
produção do biodiesel como método de conservação das
peças anatômicas, propicia grandes benefícios na conservação das peças, como por exemplo permite a transparência e
manuseio do tecido facilitando o estudo da anatomia, além
de diminuir a liberação de gases no ar, propicia economia
de espaço para guarda-las e poder mantê-las ao ar livre por
mais tempo (Carvalho et al., 2013).
Com ambos os benefícios obtidos pelo uso da glicerina
supõe-se que o processo de ensino-aprendizagem também
se beneficiaria por conta do glicerinamento, evitando-se
que os alunos e anatomistas sofram desconforto no contato direto com as preparações formolizadas em ambiente
laboratorial e possíveis perigos à saúde produzidos por tal
material a longo prazo (Neto & Bogoni, 2014).
Krug et al. (2011), afirma que a glicerinação se apresenta
como uma técnica eficaz e segura aos manipuladores e
demais pessoas que venham a se expor, uma vez que não
há genotoxicidade ou efeitos carcinogênicos comprovados.
A glicerina ainda é amplamente utilizada na cosmetologia
pelos benefícios que esta traz ao epitélio humano e também
pela hidratação celular.
Portanto a glicerinação é sem dúvidas, o método mais
seguro para a conservação das peças naturais. Porém, esta técnica sofre muito a ação do clima devendo ser adaptada para as
diferentes regiões do país, uma vez que a umidade do ambiente
pode penetrar nas peças expulsando este elemento dos tecidos
e favorecendo a maceração. Entretanto, uma simples submersão das peças à glicerina por alguns dias é suficiente para
restabelecer a impregnação dos tecidos e sua proteção contra
bactérias e autólise (Santana & Guimarães, 2014).

3. METODOLOGIA
3.1. Coleta das peças
A primeira parte do projeto foi realizada no laboratório
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de Anatomia do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres.
As peças anatômicas foram coletadas durante o abate de
ovinos e suínos oriundos da própria instituição. Foram
coletados órgãos e estruturas provenientes do sistema
digestório, respiratórios, circulatório, nervoso e urinário
(figura 1). Os excessos de tecido adiposo foram retirados e
as peças foram submetidas a repetidas lavagens em água
corrente até a total retirada do sangue. Algumas peças anatômicas foram armazenadas em freezer com temperatura
próxima a 4º C por até 12 horas.
Figura 1 – Rins de ovino natural coletados após o abate

3.4. Avaliação das características físicas e
anatômicas das peças
As peças glicerinadas ficaram acondicionadas em caixas
plásticas a temperatura ambiente e observadas por 180
dias, a fim de avalizar a necessidade de serem submetidas ao processo de glicerinação novamente, conforme
proposto e adaptado de Carvalho et al., 2013. Após esse
período, as peças serão fotografadas e serão mensurada
quanto a massa, largura e altura, utilizando um paquímetro
e balança digital e comparadas com as peças que foram
somente formalizadas.

3.5. Análise estatística e avaliação dos resultados
Finalizando o projeto, os resultados serão analisados utilizando a análise de variância (ANOVA), se necessário, será utilizado o método de Tukey ao nível de 5,0% de probabilidade
para a avaliação das medidas. Para a avaliação dos resultados,
serão avaliadas as características gerais das peças anatômicas
(peso, comprimento, conservação, níveis de irritabilidade),
além disso, serão avaliados quanto a sua eficiência para o
uso como material didático nas aulas de anatomia.

Fonte: arquivo pessoal

4. RESULTADOS PARCIAIS

3.2. Aquisição da glicerina loira
A glicerina loira foi adquirida na fábrica da Granol localizada
no município de Aparecida de Goiânia – Goiás. A mesma foi
transportada e armazenada em frascos de 5 litros.

3.3. Fixação das peças anatômicas
No laboratório de anatomia do Instituto Federal Goiano
– campus Ceres, os órgãos foram dissecados, utilizando
tesouras e bisturis anatômicos. Em seguida, foram colocados em solução de formaldeído a 10% por 48 horas (figura
2). Após a retirada do formaldeído, as peças passarão pelo
processo de desidratação em solução de álcool etílico a 70%
por sete dias. Posteriormente, as peças serão submetidas
ao processo de glicerinação, utilizando uma solução de
glicerina e álcool etílico 100% na proporção de 1:2 (glicerina:
álcool) por 30 dias.
Figura 2 – Peças anatômicas formalizadas após 48 horas.
Em a) o retículo e em b) o folhoso de ovino.

As peças anatômicas formalizadas produzidas na primeira
parte do projeto, foram avaliadas em relação a sua conservação e uso nas aulas de anatomia humana e anatomia
animal. Em relação a conservação, as peças formalizadas
apresentaram uma excelente resistência a decomposição ou
ataque de microrganismo, porém, durante as aulas, observamos que vários alunos tiveram sensibilidade ao cheiro
do formaldeído, apresentando irritabilidade nas mucosas
como olhos e nariz. As peças formalizadas foram medidas
e fotografadas para posterior comparação com as peças
anatômicas glicerinadas. Na segunda parte do projeto,
parte das peças anatômicas serão glicerinadas e todas serão
avaliadas em relação ao peso, tamanho, características morfológicas visíveis e resistência a degradação. Ao adotar-se
a glicerinação como técnica de rotina pode-se portanto eliminar o uso do formaldeído nos laboratórios, propiciando
melhoria das condições de trabalho, uma menor agressão a
saúde dos professores, técnicos e alunos que fazem uso dos
laboratórios, além de propiciar um menor risco ambiental
comparado ao formaldeído.

5. CONCLUSÃO
A partir das observações e analises iniciais, observamos que
o uso do formaldeído é um excelente composto para evitar
a degradação das peças anatômicas, porém, esse mesmo
composto produz irritabilidade as mucosas de alunos e
professores, sendo inviável seu uso nas aulas de anatomia.
Novas pesquisas devem ser realizadas a fim de avaliar o uso
de compostos alternativos na substituição do formol. A glicerina loira é uma alternativa de baixo custo e que poderá
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ser menos nociva para a produção de material didático no
uso das aulas de anatomia. Quanto a contribuição cientifica
e tecnológica, o projeto pretende desenvolver um protocolo
de conservação de peças anatômicas com baixo custo operacional, menor agressão a saúde do ser humano e menor
riscos de contaminação ambiental, e que propicie a utilização
em larga escala na conservação de peças nos laboratórios.
Conclui-se assim que a técnica de fixação utilizando
glicerina loira, quando relacionada ao ensino-aprendizado possui um alto grau de aceitação pelos discentes podendo substituir a utilização de formol. As peças
podem ser guardadas em recipientes sem a necessidade
de preencher o mesmo com algum tipo de produto, tornando o armazenamento simples. Durante o manuseio,
por não possuir efeito tóxico e odor desagradável a utilização de materiais de proteção individual torna-se um
hábito de caráter simplificado. A técnica mantém ainda as
características morfológicas das estruturas anatômicas,
permitindo assim que os docentes e discentes possam
trabalhar em harmonia e buscar um excelente resultado.
Esperamos que as peças anatômicas produzidas por essa
técnica sejam utilizadas para fins de exposições didáticas,
feiras de ciências e projetos de extensão do laboratório
de Anatomia itinerante.
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RESUMO – A Educação Ambiental é a chave da transformação social em busca da sustentabilidade, em sua
base, esta disciplina busca sanar as injustiças ambientais ocorridas diariamente em função do capitalismo e do
consumismo desordenado, entre os desafios encontrados na educação ambiental podemos destacar a formação
do sujeito ecológico, um processo que está enraizado na educação para a cidadania, e deve ser acompanhando
desde a educação básica até a vida adulta do indivíduo, entre as metodologias de formação do sujeito ecológico
podemos destacar o ensino e elucidação das leis protetoras dos recursos naturais, há também o trabalho de
consciência ambiental, em relação de empatia e respeito com o Meio ambiente. A construção em sala de aula
do miniecossistema é uma ferramenta poderosa na formação do sujeito ecológico, a técnica ensina o aluno
a simular um ecossistema auto sustentável, a conhecer suas relações biogeoquímicas, seus ciclos de água e
energia e seu modelo de subexistência, o miniecossistema é feito para que haja o mínimo de manutenção por
parte do aluno, a ideia é que ele se sustente por conta própria, isto reforça junto ao aluno a importância de
respeitar os espaços naturais afim de manter seu equilíbrio, além das questões ecológicas o presente trabalho
introduz noções de botânica, zoologia, microbiologia, química e física, o que revela a natureza interdisciplinar
deste material pedagógico.
PALAVRAS-CHAVE: botânica; educação ambiental; interdisciplinaridade.
ABSTRACT – Environmental education is the key to social transformation towards sustainability, at its base, this course
seeks to remedy the environmental injustices occurring daily on the basis of capitalism and disordered consumerism among
the challenges in environmental education can highlight the formation of the ecological subject, a process that is rooted in
education for citizenship, and it should be watching from basic education to adult life of the individual, between the training
methodologies of ecological subject can highlight education and elucidation of laws protecting natural resources, there is
also the work of environmental awareness in relation of empathy and respect for the environment. The construction mini
ecosystem classroom is a powerful tool in the formation of ecological subject, the technique teaches the student to simulate a
self-sustaining ecosystem, to know their biogeochemical relationships, their water cycles and energy and its self sufficiency
model, mini ecosystem is made so that there is minimal maintenance by the student, the idea is it to stand on its own, this
reinforces with the student the importance of respecting the natural environment in order to maintain its equilibrium, in
addition to ecological issues the present work introduces notions of botany, zoology, microbiology, chemistry and physics,
which reveals the interdisciplinary nature of this educational material.
KEYWORDS: botany; environmental education; interdisciplinarity.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Sorrentino et al. (2005) a Educação Ambiental
tem como princípio a transformação social, no sentido de
combater as injustiças ambientais, a desigualdade social,
apropriação capitalista e fundamentalista dos recursos
naturais e dos próprios seres humanos. É necessário que se
combata a degradação ambiental feita pelo poder de uma
minoria detentora de alto poder aquisitivo, há uma apropriação privada dos recursos que beneficia a poucos e prejudica a uma grande maioria submetida. Cabe a Educação
Ambiental promover uma revolução política e científica,
contrariando interesses e educando a maioria da população

que não tem acesso pleno aos recursos naturais, fortalecendo sua resistência a esta dominação capitalista através
de seu trabalho e do controle do ambiente em que vive.
A Educação Ambiental na visão de Carvalho (2004)
deve ser direcionada para a construção da cidadania ativa,
fazendo com que o indivíduo se sinta parte do meio em que
vive e divida a corresponsabilidade por sua integridade, faz-se necessário um meio de ação coletivo e organizado, para
a busca da superação e compreensão das causas implicadas nos danos ambientais, bem como no desenvolvimento
de estratégias e políticas públicas para sua resolução. Em
nosso país a política pública em Meio Ambiente surge após
a conferência de Estocolmo em 1972, por intermédio da
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ONU e seus esforços na inserção da temática nos governos
criou-se a SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente),
posteriormente foram introduzidas estratégias de condução da sustentabilidade ambiental e social do planeta,
a criação do modelo de desenvolvimento que harmoniza a
relação econômica com a gestão racional dos recursos naturais é denominada de eco desenvolvimento (SACHS, 1986).
Jacobi (2005) afirma que a questão ambiental relacionada
ao desenvolvimento é um saber em constante construção, a
formação do sujeito ecológico deve criar uma relação indivíduo-natureza que o faça refletir a ponto de conscientizar-se, mudar suas atitudes, e participar de práticas sociais,
em prol da preservação dos recursos naturais. Os recentes
estudos científicos demonstram que apesar dos esforços
internacionais como a rio 92, dentre outros, os ecossistemas
seguem sofrendo com impactos de padrões insustentáveis,
diversos países encontram-se em posição de vulnerabilidade,
na última década tem sofrido com fenômenos naturais de
proporções catastróficas (furacões, tufões, tsunamis secas,
ondas de frio e calor) porém, mesmo frente a tais fatos, permanece a ideologia do progresso, que ignora as questões
ambientais e gera uma atmosfera de incerteza sobre o futuro.
Segundo Neves et al. (2014) a compreensão do funcionamento da natureza é complexa, pois esta possui uma
grande amplitude, um ecossistema, segundo a definição
da ecologia é um espaço aonde ocorrem inter-relações
entre as coisas vivas e seu ambiente físico, e isto engloba
todos os seres vivos que estão presentes neste determinado
ambiente. O estudo de ecossistemas engloba as ciências
naturais e sociais, mesmo sua base estando pautada nas
Ciências Biológicas, sua compreensão já ultrapassou esta
ciência. O sujeito ecológico em sua formação compreende
que é peça vital do ecossistema aonde se insere, e que sua
interferência pode ser benéfica ou maléfica, e cabe ao
educador capacitar o aluno para discernir ambas, sempre
enfatizando a importância de preservar, de respeitar e viver
em harmonia com os sistemas ecológicos.

1.1. Objetivos
O objetivo do presente trabalho é o de estimular a formação
da consciência ecológica no aluno através de uma atividade
prática, fabricando um modelo de miniecossistema, a prática dialoga com o aluno no sentido de fazê-lo compreender
como funciona um ecossistema, seus ciclos biológicos e
geoquímicos, a interação entre os fatores bióticos (plantas, animais e micro organismos) e fatores abióticos (luz,
solo, água, ar) e como funciona o delicado equilíbrio de
sua manutenção. Outro objetivo que destacamos é o estímulo dado pelo educador ao trazer o meio ambiente para o
cotidiano da sala de aula, levando o aluno a fortalecer suas
habilidades, seu senso crítico ao construir o ecossistema, e
seu senso ecológico ao cuidar e manter o miniecossistema
em pleno funcionamento.

1.2. Metodologia
Um ecossistema enquanto esta se desenvolvendo, aumenta,
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cria estruturas complexas e se dissipa, criando níveis
hierárquicos para garantir a manutenção da energia.
Destaca-se em um ecossistema os seguintes aspectos: o
realismo, a precisão e a generalidade, formando um espaço
multidimensional, sendo composto por elementos bióticos
e abióticos agindo em inter-relação de forma estruturada e
plenamente funcional (RUNHAAR; HAES, 1994).
O projeto de mini ecossistemas como ferramenta de
formação do sujeito ecológico, foi apresentada na disciplina de OPP (oficina de práticas pedagógicas) do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal
Goiano – Campus Ceres, a pedido do docente responsável pela disciplina, o grupo desenvolveu um trabalho para
ser usado com alunos do ensino fundamental, a inclusão
da educação ambiental a esta prática veio por intermédio
da disciplina de Educação Ambiental também realizada
no mesmo período, a união da prática pedagógica com a
conscientização ambiental potencializou as fronteiras de
ação deste trabalho. Durante a apresentação do trabalho,
foi explicada a montagem detalhada do mini ecossistema,
seus componentes, e sua participação nos processos físico-químicos que ocorrem nele.
Primeiramente reunimos os componentes abióticos de
um ecossistema, são eles: água, carvão vegetal (representando uma fonte de carbono) solo e substrato orgânico,
além, claro do ar e da luz que encontram-se presentes no
ambiente. Posteriormente selecionamos os elementos bióticos, vale ressaltar que no substrato orgânico já se encontram elementos bióticos, os micro organismos, responsáveis pela degradação da matéria orgânica e sua transformação em diversos compostos, além destes, temos os vegetais,
a escolha de vegetais para um miniecossistema deve ser
bem cuidadosa, prioriza-se espécies resistentes a ambientes
úmidos e quentes e de pequeno porte, com crescimento
controlado, afinal uma rápida proliferação vegetal poderia
quebrar o equilíbrio que mantêm o ecossistema, as espécies
indicadas são, briófitas, pteridófitas de pequeno porte e
herbáceas de pequeno porte, muitas destas são encontradas
facilmente em jardins ou no próprio quintal dos alunos.
Os outros componentes bióticos são os animais, deve-se
escolher também espécies resistentes a ambiente quentes e úmidos e de pequeno porte, como minhocas (Classe
Oligoqueta), tatuzinho-de-jardim (Subordem Oniscidea) e
pequenos besouros (Ordem Coleoptera).
Para a manutenção de um ecossistema é necessário que
hajam seres vivos autotróficos (produzem o próprio alimento) que ao absorver a luz solar e água, crescem e servem
de alimento para os seres vivos heterotróficos (incapazes
de produzir o próprio alimento), é necessária também a
presença de decompositores que degradarão a matéria
orgânica do ambiente, liberando compostos essenciais
para a manutenção do ambiente (como a fixação de hidrogênio pelas plantas), estas relações estabelecem um ciclo
biogeoquímico, que pode ser ensinado ao aluno para fins
de interdisciplinaridade. O ecossistema pode então ser
denominado como um “sistema de sistemas” no qual existe
a confluência entre a biocenose (parte viva e orgânica) e o
biótipo (parte mineral) cada ecossistema, porém tem uma
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definição e uma especialidade (PASSOS, 2003).
É necessária a escolha de um recipiente de vidro translúcido, que permita a passagem da luz, inicia-se então a
montagem, é usado álcool 70% para fazer a desinfecção do
recipiente para fins de ação antifúngica. Posteriormente é
colocado uma cama de cascalho lavado ou brita, sobre o cascalho é feita uma cama de solo misturado a carvão mineral
triturado, nesta camada costuma-se colocar as minhocas
caso o aluno deseje, depois é colocado o substrato orgânico
e inicia-se o posicionamento dos vegetais e de outros animais, bem como quaisquer decorações desejadas (cristais,
miniaturas, pedras). É necessário cobrir parcialmente o
substrato com um “tapete” de briófitas ou herbáceas de
pequeno porte, nos espaços que sobram são inseridas as
pteridófitas, herbáceas de médio porte e outros vegetais
(minicactos, por exemplo), nesta etapa os demais animas
são posicionados sobre a cobertura vegetal, logo após com
o auxilio de um borrifador de água, deve-se cautelosamente
aplicar água sobre a vegetação, a quantidade é baseada no
tamanho do recipiente, em média utiliza-se 20 ml por litro.
Após todo este processo, tampa-se o recipiente e veda-se
sua borda com fita adesiva (Figuras 1, 2 e 3).

Figura 3 – Miniecossistema pronto

Figura 1 – Início da montagem do miniecossistema

O miniecossistema é em teoria autossustentável, permanecendo lacrado por um longo tempo e mantendo a vida
em pleno funcionamento dentro do recipiente, um dos
ecossistemas fechados mais conhecidos do mundo é o de
David Latimer, segundo matéria publicada em 2013 pelo
jornal britânico The Sun, este aposentado de 80 anos possui
em sua residência uma planta do gênero Tradescantia a mais
de 40 anos, lacrada em um recipiente de vidro sem receber
água, plantada ainda como uma muda a planta utilizou-se
dos ciclos biogeoquímicos para crescer e se manter viva por
todos estes anos, provando a eficácia desta metodologia.

2. DESENVOLVIMENTO

Figura 2 – Diferentes modelos de miniecossistemas

De acordo com Santos & Sato (2001) a Educação Ambiental
possui uma imensa diversidade associada a sua denominação, diversidade esta que é definida pela multiplicidade de
trilhas conceituais, práticas e metodológicas. Tais indagações reforçam a afirmação de que atividades práticas como
a do miniecossistema é válida e eficiente para o ensino da
educação ambiental, afinal não basta apenas conhecer as
leis, deve-se usar o seu conhecimento em defesa dos recursos naturais, e isto somente se torna possível se o indivíduo
possuir uma consciência ambiental forte e que faça parte
da sua formação como cidadão.
O projeto miniecossistema estimula os alunos a se
envolver na proteção da natureza, uma vez que idealiza
a força dos impactos humanos sobre o equilíbrio de um
sistema ecológico, a acessibilidade ao material é fácil, e
seus resultados podem ser acompanhados a curto, médio e
longo prazo, o importante é que o indivíduo faça associação
daquele pequeno modelo com os ecossistemas que o rodeia,
ter a consciência de que todas as reações que ocorrem em
pequena escala dentro do recipiente, existem também em
grande escala no ambiente em que vive.
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Figura 4 – Atividade prática de montagem do
miniecossistema

estimula a autonomia do aluno e seu senso ecológico, aproximando-o do meio ambiente aonde vive.
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RESUMO – A proposta do laboratório didático de redes objetiva proporcionar aos alunos a saída de um mundo
puramente abstrato dos conceitos e teorias, com a consequente imersão em uma realidade prática, lúdica e
didática. Composto por cinco ilhas de comunicação (Java, Madagascar, Galápagos, Tasmânia e Fernando de
Noronha), em que cada uma possui recursos (ativos e passivos) idênticos entre si, tem no armário de comunicação central ou backbone a convergência de todos os cabos, ativos e passivos que dão suporte à sala. Conta
com recursos didáticos de áudio e vídeo singulares e desenvolvidos exclusivamente para este ambiente, de
forma a proporcionar aos alunos e professores uma maior interatividade. As ilhas e consequentemente seus
clientes podem interagir de forma isolada ou conjunta. Cada uma possui a figura de um administrador e
quatro clientes, o que relaciona assim a imagem teórica do cliente-servidor. Por fim, para proteger a rede
externa ao laboratório, o mesmo é composto de um duplo cabeamento para cada computador, demarcado por
cores distintas (azul e vermelho). Assim, os alunos podem instalar serviços sem a preocupação de interferir
no restante da rede do prédio.
PALAVRAS-CHAVE: laboratório, didático, ilhas, interatividade, redes.
RESUMEN – La red de laboratorios didáctica propuesta tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes con la salida
de un mundo puramente abstracta de conceptos y la teoría, con la subsiguiente inmersión en una realidad práctica, lúdica y
didáctica. Compuesto por cinco islas de comunicación (Java, Madagascar, Galápagos, Tasmania y Fernando de Noronha),
cada uno de los cuales tiene recursos (activos y pasivos) idénticos entre sí, es el gabinete central de comunicaciones o la convergencia columna vertebral de todos los cables, los activos y pasivos que apoyan la habitación. Se ha enseñando recursos
de audio y vídeo desarrollado exclusivamente para este entorno con el fin de proporcionar a los estudiantes y profesores una
mayor interactividad. Las islas y, por tanto, sus clientes pueden interactuar en formas aisladas o conjuntas. Cada uno tiene
la figura de un director y cuatro clientes, que de este modo se relaciona la imagen teórica del cliente-servidor. Finalmente,
para proteger la red externa, al mismo laboratorio se compone de una doble cableado para cada equipo, marcada por
diferentes colores (azul y rojo). Por lo tanto, los estudiantes pueden instalar los servicios sin la preocupación de molestar
al resto de la red del edificio.
PALABRAS CLAVE: laboratorio, didáctica, islas, interactividad, red.

1. INTRODUÇÃO
Após alguns anos envolvido com o ensino e a aprendizagem em redes de computadores, diagnosticamos a
deficiência ou a completa ausência de laboratórios estruturados para esse fim específico no Brasil. Enquanto professor e ex-aluno da área, sentia a necessidade de ter uma
infraestrutura laboratorial em que, ao mesmo tempo que
fosse capaz de sintetizar o que se vê nos livros, pudesse
proporcionar uma vivência prática e mais próxima do
real para os alunos. Em 2011, após o aval do diretor do
campus do IFRN em que leciono atualmente (São Gonçalo
do Amarante), além de uma prévia conversa informal com
o professor Allan David do campus do IFRN de Currais
Novos, dei início ao projeto e planejamento do que seria
um laboratório ideal para ministrar disciplinas relacionadas às redes de computadores.

Por ser um projeto inovador, não havia nenhum protótipo que se pudesse utilizar como base na construção deste
laboratório que, a partir de então, passou a ser sugerido
como modelo por especialistas e professores que tiveram
a oportunidade de visitá-lo. As referências encontradas
durante as pesquisas para a construção do laboratório
dizem respeito, tão somente, a sugestão de equipamentos, layouts – que não diferiam muito de um laboratório de
informática tradicional –e algumas dificuldades existentes
no ensino de redes, dentre elas a inexistência de um local
apropriado para ministrar as aulas práticas. Dessa forma,
o que se estava a propor era algo totalmente distinto do
que foi possível encontrar nos projetos, artigos científicos
ou vivências práticas, vistos até então. Diante disso, o que
se objetivava era a criação de um laboratório didático de
redes inovador.
Assim, neste laboratório é possível que os alunos
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compreendam visualmente, fisicamente e logicamente
a estrutura de uma rede ideal de computadores. Os seus
mais variados cenários, seja numa dimensão de alcance
local, regional ou mundial (TANENBAUM, 1997) podem
ser simulados neste projeto. Essa experiência tornou-se
possível a partir da criação das ilhas de comunicações.
Mas não apenas isso, o espaço conta com as normas e
padrões de infraestrutura, conectividade e segurança
que levam em consideração o próprio ambiente e o prédio onde a sala de aula está alocada. Dessa forma, com a
proposição de um laboratório didático de redes inovador,
almejou-se proporcionar aos alunos a saída do mundo
dos simuladores e a sua inserção na realidade da forma
mais prática possível. Sob um outro olhar, em se tratando
dos professores, foi possível a implementação de aulas de
forma que as mudanças nas topologias lógicas e físicas
não se tornassem um problema ou um atraso para o início
das práticas visto que, de acordo com esse novo conceito
de laboratório, os enlaces que os professores venham a
propor em sala de aula podem viabilizar a configuração
da rede de forma muito mais dinâmica.

Figura 1 – Esboço inicial do laboratório

1.1. Idealização do laboratório
A fim de melhorar o processo de ensino e aprendizagem
dos alunos foi preciso fazer um projeto que contemplasse
suas necessidades e abrangessem os conceitos e práticas
do que costuma ser abordado em sala de aula. Portanto,
ao partir das proposições levantadas por Kurose et al.
(2002), onde torna-se imprescindível a compreensão
dos conceitos passados em sala de aula para só então, de
posse desse embasamento, aplicá-los a eventos práticos.
Este entendimento e preocupação pode ser percebido
quando o autor diz que “[...] in fact, courses that provide
exposure to actual network environments are still mostly absent
in an undergraduate curriculum” (KUROSE, 2002, n.p.).
Apesar de ser um texto de 2002, o que pudemos perceber
é que há uma carência significativa quanto à infraestrutura didática dos laboratórios voltados ao ensino de
redes, a partir do qual este projeto parece poder contribuir em algo.
De posse desse ideal, no qual o laboratório foi pensando, iniciaram-se os primeiros esboços do que procurava-se construir. Naquele primeiro momento, onde
o que existia era muito precário ou até mesmo ausente,
havia uma preocupação em garantir a aquisição de equipamentos básicos como, por exemplo: caixas de cabeamento par trançado, projetor, armário, lousa digital e
ferramentas básicas de crimpagem. Em um segundo
momento, iniciou-se a busca por equipamentos mais
especializados como roteadores, switch’s, câmeras ip’s,
fusor de fibra, detector de falha em fibra e em cobre,
piso suspenso, armários de comunicação etc. Por último,
partiu-se para os instrumentos didáticos-visuais do laboratório, como o piso de vidro, os recursos de áudio e
vídeo, os led’s e o projetor interativo. Os layout’s do que
foi esboçado e projetado encontram-se presentes nas
figuras 1 e 2 abaixo.
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Figura 2 – Layout intermediário do laboratório
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2. EXECUÇÃO
O início da execução deste projeto aconteceu em novembro de 2012, após a fase de levantamento de requisitos,
orçamentos e aprovação pela equipe gestora do campus. A
partir de então, os equipamentos começaram a chegar e
após um período longo de pesquisas e análises, a montagem
propriamente dita do laboratório teve o seu marco inicial
com a instalação do piso suspenso, como pode ser visto na
Figura 3. Após essa fase, os equipamentos foram postos
nos seus devidos lugares, juntamente com os móveis e os
recursos de áudio e vídeo. Na sequência, foram lançados
os cabos de cobre e fibra para que fosse possível conectar
os equipamentos de redes.

dentre outros. Algumas dessas ações puderam ser refeitas, inclusive pelos próprios alunos do curso de redes de
computadores da instituição, como pode ser visto, o antes
e depois do cabeamento nas Figura 4 e 5.
Figura 4 – Organização original do cabeamento

Figura 3 – Montagem do piso suspenso

Figura 5 – Cabeamento reorganizado

Com a reordenação dos cabos, velcros e abraçadeiras foi
possível separar os três meios guiados presentes no laboratório: par trançado Cat6, Cat6A e Fibra óptica multimodo.
Esse procedimento foi adotado porque, na organização
inicial, não era muito visível os cabos existentes.
Figura 6 – Layout final do laboratório

2.1 Dificuldades encontradas
O maior problema encontrado durante esta fase diz respeito ao cumprimento dos prazos, previamente estabelecidos, pela empresa executora do projeto. Mesmo havendo
uma supervisão ativa do que estava sendo feito, houve
períodos extensos de tempo em que, justificadamente
por falta de material, a empresa não se fez presente para
dar andamento ao serviço. Além disso, por diversas vezes,
encontramos falhas na execução de algumas ações como,
por exemplo: na fixação das hastes de sustentação do piso
suspenso, na organização do cabeamento horizontal visível
ao aluno, na perfuração da passagem de cabos das mesas,

Foto: Gildney Sennas
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3. CABEAMENTO
De forma a resumir as caraterísticas do cabeamento presente no laboratório, a Tabela 1 apresenta e sintetiza o que
foi instalado. De forma a contemplar uma atualização e
expansão futura, onde se disseminarão tecnologias que
venham a suportar uma taxa de transmissão mais elevada
(10Gbps) é que foi implementado o cabeamento UTP Cat6A.
Da mesma forma, a utilização da fibra óptica se justifica
pela distância que o laboratório fica do datacenter do prédio,
ao mesmo tempo que se torna um exemplo demonstrativo
e didático para os alunos.
Tabela 1 – Cabeamento presente no laboratório
Meios guiados
Par trançado UTP
Fibra óptica

Categoria

Taxa de transmissão

6

1Gbps

6A

10Gbps

Multimodo

10Gbps

4. RECURSOS DIDÁTICOS INTERATIVOS

Além disso, há um outro diferencial deste projeto que
é importante ser reforçado neste momento. Trata-se da
preocupação quanto à integridade da rede. Assim, para
que os alunos e professores possam fazer suas práticas
despreocupados, propomos a seguinte solução: para se
conectar, cada computador dispõe de dois cabos de redes
identificados por cores distintas (azul e vermelho). O azul
representa a rede interna do laboratório e o vermelho a
rede externa. Assim, fica claro para o aluno qual cabo ele
pode utilizar sem colocar em risco os serviços que rodam
externamente ao laboratório. Portanto, em práticas como
a instalação do servidor Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP) é recomendado que eles estejam conectados com
o cabo azul, assim o professor poderá ficar despreocupado
que nenhum Internet Protocol (IP) será atribuído a computadores fora do laboratório. De outro modo, caso haja
a necessidade de autenticar-se no domínio do IFRN ou
acessar a internet, eles poderão utilizar o cabo vermelho
que dará acesso a rede total da instituição. Este foi um
problema detectado por nós que ocorria em outros laboratórios de redes tradicionais, mas que com esta solução
passou a não mais existir.
Estes cabeamentos aqui descritos subdividem-se em
cinco grandes ilhas de comunicação. Ou seja, cada uma
das ilhas recebem os cabos aqui descritos, além de possuir
um sistema distribuidor de fibra ótica, também conhecido
por Distribuidor Interno Óptico (DIO), o que torna o laboratório 100% conectado por fibra e par trançado. Como
pode ser percebido, o projeto visa sistematizar um modelo
didático de aprendizagem, de cunho prático, para o ensino
de Redes de Computadores. O modelo utiliza o conceito de
ilhas para que os alunos associem a teoria à prática. Para
tanto, o laboratório possui equipamentos modernos e um
layout atraente que possibilita o aluno sair do mundo dos
simuladores e imergir em um ambiente puramente prático.
O laboratório é constituído por quatro ilhas
(Madagascar, Java, Tasmânia e Galápagos) destinadas aos
alunos e mais uma (Fernando de Noronha) que comporta
os recursos da mesa do professor. Os recursos de cada ilha
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são idênticos, interligados aos armários de comunicações
próprios, o que possibilita aos alunos uma igualdade de
condições na hora de implementar os serviços das aulas
práticas. Cada ilha possui um computador da Apple e quatro da Microsoft, totalizando 20 computadores, o que acaba
por comprovar a integração de arquiteturas diferentes e
uma compreensão dos modelos em camadas da arquitetura
Open Systems Interconnection (OSI) e Transmission Control
Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), desde a aplicação até
a camada física. Importante lembrar que de acordo com
Tanenbaum (1997), apesar do modelo OSI não ser o padrão
mais largamente utilizado para a ligação das redes, torna-se
interessante o seu estudo por especificar a pilha de protocolos mais detalhadamente, o que passa a ser, do ponto de
vista didático, um instrumento interessante.

O sistema de áudio e vídeo do Laboratório também é diferenciado. Existem quatro projeções que poderão ser exploradas pelo professor e seus alunos. No centro da sala, há
uma projeção dupla, em uma placa de vidro suspensa, o
que permite total visualização por todos os discentes. A
fonte dessa imagem é um computador all-in-one da Apple.
Na parede de entrada há uma televisão de 56’ e um projetor interativo com uma área de 71’. Esse projetor permite
uma grande interatividade do professor com os alunos
através dos seus recursos de escrita e gravação. A fonte
dessa imagem é um all-in-one da HP que está na mesa do
professor. Por sua vez, o sistema de áudio foi projetado
para distribuir o som uniformemente no ambiente. Há
um painel de controle na mesa do professor no qual este
pode controlar qual dispositivo irá mandar o áudio para as
caixas de som, seja da TV ou dos computadores alocados
em sua mesa. O projetor interativo também possui uma
excelente qualidade na transmissão do áudio, porém esse
só é utilizado a partir do all-in-one HP, via USB.

4.1. Visuais
Além dos recursos de infraestrutura de redes já mencionados anteriormente, este laboratório foi projetado de
forma a proporcionar aos seus usuários opções audiovisuais
diferentes da tradicional. Há quatro opções de projeções,
sendo uma delas, como pode ser visto na Figura 7, um vidro
suspenso que exibe as informações provenientes do computador Apple da mesa do professor, enquanto que o projetor
interativo que é projetado no quadro branco transmite as
informações do computador que possui o Windows como
sistema operacional. Dessa forma, os alunos têm mobilidade para ver o que está sendo exibido no quadro e no vidro
acima de suas cabeças, simultaneamente. Há também uma
televisão de 56’ na entrada da sala que serve como expositor
dos temas das aulas, prováveis eventos que venham a ser
desenvolvidos no laboratório, ou ainda como uma quarta
opção de projeção, pois também possui conexão VGA.
Associado a estes recursos de vídeo, o laboratório foi
pensando de forma lúdica quando foi criado as ilhas de
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Laboratório didático de redes de computadores: um projeto inovador

comunicação. Com esta solução, os alunos podem sair temporariamente do mundo abstrato dos livros e imergir em uma
realidade prática, ao comparar com a infraestrutura existente
do mundo real. Estas ilhas podem trabalhar de forma isolada
ou, a partir dos enlaces existentes, manipulá-los de tal forma
que trabalhem em conjunto e tornem-se interligadas.
Figura 7 – Possibilidades de projeções

4.2. Áudio
O laboratório possui também recursos de áudio integrado
ao vídeo. Para esta solução foi projetado uma espécie de
KVM-Switch 1 (Figura 8) em que recebe estes cabeamentos,
centraliza-os em uma unidade única e distribui para os
computadores e unidades de som. O áudio do computador
Microsoft é reproduzido, via USB, no projetor interativo
do quadro e o som do Apple é enviado para as caixas de
som instaladas nos cantos da sala, o que possibilita uma
acústica adequada para a exibição de vídeos que possuam
alguma sonoridade.
Figura 8 – Concentrador de áudio e vídeo

elevada, o que dificultava o entendimento de assuntos
mais complexos relacionados a redes de computadores
como, por exemplo: modelo arquitetural OSI ou TCP/IP,
modelo cliente-servidor, instalação e gerenciamento de
serviços, com posterior acesso remoto à um servidor real
e não mais virtual, acesso à infraestrutura e instrumentos
de verificação da conectividade ou falhas da rede como
fluke, OTDR, dentre outros. A organização e o layout do
laboratório permitiram agregar conhecimento e motivação
de forma prática aos alunos, como também aos professores
que tornaram suas aulas mais atrativas e motivadoras.
Tornaram-se de fundamental importância ter tais equipamentos a disposição para os nossos alunos. Sabemos
da exigência mercadológica com os profissionais de
Tecnologia da Informação (TI), em especial a quem trabalha
com redes de computadores, que precisam ter, simultaneamente, conhecimentos das novas tecnologias de conectividade e infraestrutura, além de dominar os serviços de
gerenciamento de uma rede. Assim, o Laboratório de Redes
de Computadores do IFRN de São Gonçalo do Amarante
foi pensando com o intuito de suprir tais necessidades.
Relacionando teoria à prática, os alunos podem sair com
uma carga de aprendizagem muito alta e, em consequência
disso, podem ter maiores oportunidade de inserção no
mercado de trabalho.
Além disso, o Laboratório possui uma infraestrutura que
permite os alunos estudarem várias camadas dos modelos
arquiteturais de forma plena, mas em especial a camada
física. O piso elevado, através das placas de vidro, permite
uma visão panorâmica de todo o cabeamento estruturado
que circula a sala, bem como pode trazer aos alunos, de
uma forma totalmente didática e lúdica, a visão de como
deve ser uma organização de cabos de forma harmônica
e de acordo com as regras de segurança que tratam dos
cabos elétricos e lógicos.
O que se percebeu foi que, a partir desta experiência,
os alunos tornaram-se mais participativos e integrados às
novas tecnologias existentes no mercado, bem como acabou
por proporcionar uma vivência prática-real similar aquelas
que poderão ser encontradas num ambiente de trabalho.
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5. CONCLUSÃO
Após o término deste projeto pode-se constatar alguns
benefícios que um laboratório deste porte pode trazer aos
discentes de uma instituição. Até então, estes alunos possuíam uma carga teórica e, consequentemente, abstrata

National Workshop on Computer Networking (NWCN)2010. Report and recomendation. Disponível em: <https://
www.hitpages.com/doc/6154697261973504/1#pageTop>.
Acesso em: 03 maio 2016.
TANENBAUM, Andrew S. Redes de Computadores. Editora
Campus, 4ª edição, 1997.

1 O KVM-Switch é um dispositivo que permite o controle de um conjunto de
teclados (Keyboard), vídeos ou mouses em um só equipamento.
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The use of an IIR (Interdisciplinary Islands of Rationality) for theme learning: physical inactivity
and its consequences
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RESUMO – O presente trabalho tem como objetivo um projeto de aprendizagem por resolução de problema levando em conta o tema sedentarismo e suas consequências orientado pela metodologia de IIR (Ilha
Interdisciplinar de Racionalidade) que é a construção de um modelo simples que leva em conta diferentes
pontos de vista para o aperfeiçoamento do conteúdo buscando assim uma melhor forma de intervir no problema observado. Com os questionamentos feitos ao público se observou uma certa falta de conhecimento
geral sobre as consequências geridas pelo sedentarismo, daí a importância de intervir criando um produto
final que abrange a todos.
PALAVRAS-CHAVE: ilha interdisciplinar; sedentarismo; saúde.
ABSTRACT – This study aims to present a learning project for problem solving taking into account the sedentary lifestyle and its consequences. This study adopted the proposal of Interdisciplinary Islands of Rationality (IIR), which is the
building of a simple model that takes into account different points of view to present and represent the problem and the
solution, seeking thus a better way to intervene in the observed problem. With inquiries to the public, it was observed a
certain lack of general knowledge about the consequences generated by inactivity, hence the importance of intervening in
problem creating a final product that covers everyone.
KEYWORDS: interdisciplinary island; physical inactivity; health.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho visa apresentar uma metodologia de aprendizagem baseada na proposta de Ilha Interdisciplinar de
Racionalidade (IIR) de Gérard Fourez como estratégia
para a aprendizagem do determinado assunto que, neste
estudo, selecionou-se o tema “O sedentarismo e suas consequências”, buscando ampliação do conhecimento e a
produção de um produto final, com intuito de promover
a divulgação do conteúdo e promover a reflexão sobre
hábitos saudáveis.
No trabalho disciplinar, são as normas tradicionais do
paradigma da disciplina que determinam os recortes do
modelo teórico que vai ser construído. No trabalho interdisciplinar, nós apelamos para o contexto, para o projeto,
para o destinatário e para o produto considerado, desempenharem este papel. (SCHMITZ; ALVES FILHO, 2004). A
construção da ilha se dá por um projeto que envolva vários
especialistas em suas áreas para que dialoguem cada um
com sua contribuição, para que proporcionem diferentes
pontos de vista, diferentes contribuições de um mesmo
tema em prol de ampliar o conhecimento em busca de
desenvolver uma aprendizagem significativa e formação
de um cidadão mais crítico, com formas de observar um
determinado assunto de maneiras diferentes, construindo

um meta ponto de vista que proporcione a compreensão
do tema em estudo.
O sedentarismo hoje é considerado uma grande problemática, pois implica no aparecimento de diversas doenças
crônicas, juntamente com uma alimentação longe de ser
saudável, pode acarretar em problemas cardiovasculares,
obesidade, diabetes, infarto, colesterol alto. Pesquisadores
de renome afirmam que o estilo de vida sedentária está
extremamente difundido no cotidiano dos jovens, em
especial nos estudantes universitários. Para exemplificar
tal afirmação, destacam-se duas investigações recentes,
realizadas em âmbito internacional. A primeira, ocorrida
na Universidade de Aveiro, Portugal, verificou que cerca
de 123 (80%) dos alunos eram sedentários. E a segunda,
na Universidade de Cartagena, Colômbia, revelou que 193
(64,1%) da amostra era fisicamente inativa (SANTOS et
al, 2014).
A falta de práticas de exercícios físicos é um tema bastante discutido atualmente, pois traz consigo várias consequências graves para a saúde do ser humano, com isso
há uma relevância em se entender tal tema para tentar
conscientizar a população da importância de se discutir o
assunto e buscar alternativas para as mudanças de alguns
hábitos em busca de uma vida mais saudável e, consequentemente, uma população mais saudável. O sedentarismo
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está relacionado mais com as calorias que o indivíduo perde
que apenas a falta de exercícios físicos, sendo que a pessoa
é considerada sedentária quando gasta uma quantidade
inferior a 2.200 calorias por semana, ou seja, cerca de 300
calorias por dia.
Como uma alternativa de aprendizagem deste tema,
foi utilizado as diversas áreas que dialoguem com a temática a fim de buscar subsídios diferentes para a construção de uma aprendizagem mais significativa, buscando
assim os efeitos, as causas, as consequências do sedentarismo, para então encontrar maneiras de como ajudar,
construindo assim um produto final que encaminhará
essas informações de uma maneira mais simples para
a população, em prol de ampliar seus conhecimentos
sobre o tema.
Tal problemática é de suma importância como informativo para pessoas de todas as faixas etárias. A biologia como sendo o estudo da vida e dos meios pelo
qual ocorre e como ocorre, tem uma maior influência
nesta problemática e suas consequências para a saúde
do corpo humano, pois envolve-se no conteúdo de corpo
humano e saúde estudados nesta disciplina, daí a relevância em se estudar as consequências e os modos de
como evitá-los.
A situação-problema foi escolhido devido seu valor e
relevância em conhecer tais consequências e aos altos
índices de sedentários e pessoas com problemas de saúde
que poderiam ter uma melhor qualidade de vida se apenas
mudassem alguns simples hábitos no cotidiano.

2. ELABORAÇÃO DE UMA IIR:
A construção de uma Ilha parte de uma situação-problema que envolve aspectos do cotidiano do aluno e
tem como objetivo dar significado ao ensino escolar e, ao mesmo tempo, à construção do modelo teórico, processo no qual são envolvidos conhecimentos
científicos (BETTANIN e ALVES FILHO, 2003). A Ilha
Interdisciplinar de Racionalidade é uma metodologia
que proporcionou uma ampliação de conhecimento
por diversas áreas, diferentes disciplinas com suas
especificidades no tema proposto para a elaboração de
um resultado diferencial e inovador sobre o assunto,
uma nova perspectiva, pois nos garante pontos de vista
diversificados para a construção de um determinado
conhecimento.
O desenvolvimento de um projeto de aprendizagem
consiste na busca por informações que esclareçam as indagações de um sujeito sobre a sua realidade. Essas indagações se manifestam por inquietações advindas de suas
vivências e necessidades em conhecer e explicar o mundo.
(FAGUNDES et al, 2006). Esse trabalho foi elaborado em
prol de responder os questionamentos surgidos a partir
das vivências dos autores sobre o tema.
Objetivos: Sociais - Debater sobre o estilo de vida dos
entrevistados através do questionário online (Google docs)
e instigá-los a uma busca por mudança de hábito, a fim de
melhorar o estilo de vida; Pedagógicos – Compreender o
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sedentarismo e buscar formas alternativas de fugir desse
grupo de risco; Operacionais - Pesquisas, questionários
para levantamento de dados, busca a especialistas, construção do mapa conceitual.
Dimensões do problema: Local - A cidade de Teresina é a
terceira capital do Brasil em número de sedentários acima
de 18 anos. É o que mostrou uma pesquisa da Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel Brasil- 2010); Regional - Quase
a metade da população brasileira é sedentária. De acordo
com os dados, 45,9% dos brasileiros não praticam nenhum
tipo de atividade física. As mulheres (51,6%) são, em geral,
mais sedentárias do que os homens (47,2%). O Nordeste é
a segunda região com menos sedentários, 38,5%; ficando
atrás apenas do Norte, que tem um índice de 37,4% (2015);
Global - Em média, no mundo, 31,1% dos adultos e 80%
dos adolescentes estão em risco elevado de doenças por
deixar de fazer quantidades recomendadas de atividade
física (2012).
Linhas de ação do projeto: Pesquisa inicial sobre o tema;
Decifrar todos os questionamentos acerca do tema escolhido, através da pesquisa; Montagem do mapa conceitual e seleção dos pontos importantes para a fabricação do
produto final; Ideia inicial do produto final e pesquisas de
como proceder com a produção do mesmo; Elaboração do
produto final; Divulgação do produto final.
O Clichê: Se define por questionamentos feitos acerca
do tema, sendo errados ou corretos, mostrando um diagnóstico do entendimento das experiências vivenciadas
no cotidiano e que levaram à busca pela aprendizagem
sobre o determinado assunto. São conhecimentos prévios
adotados antes de a pesquisa iniciar e que deram subsídios para a elaboração do projeto. Foram feitos alguns
questionamentos.
O que é o sedentarismo? Como se dá o sedentarismo?
Como ocorre na atualidade? Quais hábitos levam ao sedentarismo? O sedentarismo é realmente a falta de exercícios físicos? Pessoas sedentárias têm maiores chances de
ficarem doentes? Quais suas consequências para a saúde?
É uma doença? Causa outras doenças? Como haver a
mudança desses hábitos sedentários? Como afeta a vida
das pessoas? Como evitar o sedentarismo? Como deixar
de ser sedentário?
Panorâmica: Trata-se de expandir o contexto do clichê. Esta etapa é ainda bastante espontânea, na medida
em que ela não envolve um especialista, entretanto, nesse
momento, já se pode organizar uma lista de especialistas como professores, artistas, publicitários, psicólogos.
Também se organiza uma lista de tensões sobre as vantagens e inconvenientes em se aprofundar determinados
temas, e posturas adequadas a cada momento (IMHOF &
SCHROEDER, 2012).
A panorâmica foi realizada através da elaboração do
mapa conceitual, como mostra a figura 1. Para tanto, articulou-se ideias no intuito de compor uma perspectiva
interdisciplinar que possibilitasse a discussão em torno
de questões que abordassem saúde e doenças e desenvolvimento físico e fortalecimento do corpo.
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Figura 1 – Mapa conceitual

Lista de conteúdo: Consiste na seleção de algumas caixas
pretas que foram abertas na ampliação da compreensão
do tema.
Tabela 1 – Lista de conteúdos
Disciplinas/
áreas

Biologia

Educação
Física

Biologia

Nutrição

Ciências
Sociais

Conteúdos

Aspectos do problema

Fisiologia
Humana

O sedentarismo está bastante presente na
vida das pessoas atualmente, onde muitos
optam por uma vida sem esforços físicos,
gerando assim um quadro de inatividade
que causa sérios riscos à saúde do corpo.

Corpo
Humano

Alternativas de como mudar uma rotina
sedentária seria a mudança de alguns hábitos relacionados também a exercícios físicos, atividades físicas, esportes, artes
marciais.

Saúde

O sedentarismo não é uma doença, e está
relacionado basicamente com a quantidade de calorias que é perdida por semana.
Contudo esses hábitos contribuem significativamente para o aparecimento de doenças graves como: diabetes, colesterol alto,
pressão alta, problemas cardiovasculares,
dentre outras.

Saúde

Uma má alimentação pode, em conjunto
com o sedentarismo, contribuir consideravelmente para o aparecimento de doenças,
onde há a importância de haver também
uma mudança substancial na alimentação
em prol de uma vida mais saudável.

Aspectos
Sociais

Utilização das tecnologias na influência de comportamentos sedentários, na
má alimentação influenciada pelas mídias e o não desenvolvimento de hábitos
saudáveis.

produzido a partir do Google pelo formulário docs, com
intuito de questionar as pessoas sobre seu estilo de vida
e relacioná-las com o sedentarismo. Onde apenas 17 indivíduos se propuseram a responder o questionário sendo
que a maioria foram mulheres (58,8%) conforme Tabela 2.
E que dos 17 indivíduos a maioria possuía idade entre 21
e 25 anos de idade.
Tabela 2 – Dados levantados
Já praticou algum esporte (%)
Sim

100

Não

0

Foi questionado se os mesmos já praticaram algum
esporte e todos responderam que sim, que em algum
momento de suas vidas houve uma intensa prática de
exercício físico.
Figura 3 – Dados levantados
Você pratica algum exercício físico rotineiramente?
Sim

Não

47%
53%

Indo à prática: Foi publicado um questionário online
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Foi questionado aos colaboradores se atualmente eles
praticam algum exercício físico e mais da metade (52,9%)
disseram que não, que não praticavam qualquer tipo de
exercício físico, ou seja, de acordo com a pergunta anterior
todos já haviam se permitido o hábito da prática de alguma
atividade esportiva, porém, mais da metade acabaram por
perder esse hábito.
Foi observado em outro questionamento sobre o conceito de sedentarismo, onde alguns não conseguiram
defini-lo bem de acordo com o conceito real. Outros optaram por dizer basicamente que seria o ato de não praticar
exercícios físicos, sendo estes os mais próximos do conceito que está na verdade mais relacionado com a quantidade de calorias que se perde do que basicamente com
o ato de não praticar rotineiramente um tipo específico
de exercício. Podendo até não ser sedentário aqueles que
praticam atividades físicas de maior intensidade a fim de
perder as calorias necessárias para a não contribuição deste
comportamento.
Figura 4 – Questionário feito
Você acredita que o sedentarismo é uma doença?
Sim

Não

“Proposta de intervenção aplicadas pelos próprios profissionais de
educação física nas escolas aliados as nutricionistas das mesmas”
Com os conhecimentos adquiridos através da construção da ilha de racionalidade de levantamentos bibliográficos pode se observar que os indivíduos questionados têm
um conceito sobre o tema proposto que de acordo com a
pesquisa efetuada, não se adequa ao real conceito que se
aplica nessa temática.

3. PRODUTO DE APRENDIZAGEM
A tecnologia de informação e comunicação (TIC) foi indispensável para levantamento dos dados da pesquisa, bem
como para a elaboração e publicação do produto final, que
se propõe a alcançar o público em geral contribuindo para
a reflexão sobre hábitos saudáveis que levem em conta atividades físicas no combate ao sedentarismo. O produto
elaborado a partir do projeto de aprendizagem se constitui
em animação gráfica elaborada como resultado disponível
no youtube (maior site de compartilhamento de vídeos)
podendo assim alcançar maior público para a visualização
deste material digital. O produto final está disponível neste
link <https://www.youtube.com/watch?v=lHQQ7tpGteA>
Figura 4 – Ilustração do produto

27%

73%

Nesta outra pergunta foi questionado ao público se o
sedentarismo seria uma doença e a maioria (73,3%) de 15
indivíduos responderam que sim, onde demostra certa falta
de conhecimento sobre esse determinado ponto do sedentarismo, pois de acordo com a pesquisa feita o sedentarismo
não é uma doença, e sim um fator determinante e contribuinte para o aparecimento de doenças graves, porém com
o auxílio de uma má alimentação e consequentemente a
obesidade, são fatores que contribuem para o aparecimento
de doenças como: problemas cardiovasculares, pressão alta,
colesterol alto, dentre outros.
Em outro questionário foi abordado sobre as medidas
que poderiam ser tomadas na opinião dos entrevistados
pelos órgãos públicos e dos 17 apenas 13 pessoas responderam este questionamento, onde muitos deram várias
alternativas interessantes como “Incentivos por meio da mídia
em geral, lugares apropriados para o lazer ao ar livre” ou este
levando em conta o papel do educador físico nas escolas:
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de racionalidade: uma proposta para o estudo da sexualidade humana. III Simp. Nac.de Ens. de Ciencias e Tecnologia.
Ponta Grossa. p 1 -5, set. 2012.
SANTOS, L. R.; Brito, E. C. da C.; Lira. J. C. G. N.; Alves, L. E.
P; Alves, L. R. A; Freitas, R. W. J. F. Análise do sedentarismo
em estudantes universitários. Rev. enfermagem UERJ, Rio de
Janeiro, 2014 mai/jun; 22(3):416-21 disponível em <http://
www.facenf.uerj.br/v22n3/v22n3a20.pdf>

4. CONCLUSÃO
O presente trabalho utilizando-se da metodologia de Ilha
Interdisciplinar de Racionalidade (IIR) teve bastante relevância, pois tal metodologia baseado em mecanismos
interdisciplinar disponibiliza uma maior ampliação de
conhecimento pelos autores acerca do tema proposto (O
sedentarismo e suas consequências), buscando assim a compreensão de vários pontos de vista acerca do assunto, a fim
de encontrar uma melhor forma de transpor esse conhecimento, de uma maneira mais simples e acessível para a
população, para haver uma compreensão geral das causas
e consequências de uma vida sedentária, e assim incentivar
a mudança de hábitos sedentários desses cidadãos.
Tal trabalho propõe demostrar que uma abordagem
interdisciplinar a qualquer tema questionável é uma
excelente alternativa para promover a aprendizagem e
o desenvolvimento do pensamento crítico na educação
básica, visando assim à busca por vários pontos de vistas,
para obter um resultado mais significativo para o desenvolvimento do cidadão, tanto como uma forma de propor
a opinião crítica como a de criar metodologias de intervir
no meio em que vive.
Espera-se que esse trabalho contribua para o desenvolvimento de práticas pedagógicas interdisciplinares na
educação básica com o uso de tecnologias digitais e internet
favorecendo a construção de conhecimentos contextualizados nas práticas cotidianas em prol da saúde e bem-estar
da população.
“O presente trabalho foi realizado com o apoio da
CAPES, entidade do Governo Brasileiro voltado para a
formação de recursos humanos. ”

SCHMITZ, C.; ALVES FILHO, J. D. P.; ilha de racionalidade
e a situação problema: o desafio inicial. IX encontro nacional
de pesquisa em ensino de física, 2004, Disponível em: http://
www.cienciamao.usp.br/dados/epef/_ilhaderacionalidadeeasit.trabalho.pdf, Acessado em: 30 de julho de 2016
Produto final disponível no site: https://www.youtube.com/
watch?v=lHQQ7tpGteA
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RESUMO – O ensino de Anatomia é essencial para formar a base de conhecimento de diversas áreas acadêmicas, tanto no estudo de animais na Zootecnia e Medicina Veterinária bem como na Medicina Humana e
suas especialidades, para que o estudo anatômico tenha uma melhor eficácia é necessário o uso de modelos
naturais visando o aprendizado de forma detalhada com melhor rendimento, nem sempre isto se torna possível
devido à falta de acesso da instituição a um póstumo para estudo, o presente trabalho traz uma nova prática
pedagógica que visa auxiliar o docente no ensino de Anatomia, o patchwork é uma técnica de artesanato que
usa peças de tecido, tinta e placas de isopor, e pode ser usada para criar representações anatômicas como
os aparelhos reprodutores masculino e feminino, que foram confeccionados para a disciplina de Anatomia
Comparada pelos autores deste trabalho. A técnica não substitui as estruturas naturais ideais para o estudo
de Anatomia, porém torna-se uma alternativa pedagógica de baixo custo, acessível e de fácil execução, através
dela podem-se criar praticamente todas as estruturas anatômicas conhecidas, o seu uso estimula o aluno no
interesse pela disciplina e na prática manual e artística, a apresentação do material também visa a inclusão
de deficientes visuais, pois este tipo de trabalho se monta peça á peça auxiliando o aluno a compreender a
morfologia da peça anatômica trabalhada.
PALAVRAS-CHAVE: prática pedagógica; estrutura anatômica; docência.
ABSTRACT– The teaching of anatomy is essential to form the basis of knowledge of various academic areas, both in
the animals study in Animal Husbandry and Veterinary Medicine as well as in human medicine and its specialties,
for what the anatomical study has a better efficiency use is necessary natural models to learning in detail with better
performance, not always this becomes possible due to lack of the institution access to a posthumous to study, this study
brings a new pedagogical practice that aims to assist teachers in teaching anatomy, the patchwork is a craft technique
that uses pieces of fabric, paint and Styrofoam plates, and can be used to create anatomical representations as the male
and female reproductive systems, which were made for the discipline of Comparative Anatomy by the authors of this
work. The technique does not replace the ideal natural structures for the study of anatomy, but becomes an educational
alternative low-cost, affordable and easy to perform, through it you can create virtually all known anatomical structures,
their use encourages student interest in the course and manual and artistic practice, the presentation of the material
also aims to include visually impaired, as this type of work is mounted piece will play helping the student to understand
the morphology of anatomical workpiece.
KEYWORDS: pedagogical practice; anatomical structure; teaching.

1. INTRODUÇÃO
Segundo Dangelo & Fattini (2011) podemos definir em
um sentido mais amplo a Anatomia como a ciência do
estudo da constituição e desenvolvimento de seres organizados, tanto no sentido macro como microscopicamente.
O seu estudo fascina o homem desde tempos remotos, o
desejo de conhecer o corpo e seu funcionamento motivou grandes pesquisadores como Galeno (século II d.C.),
Vesálio (1514-1564) e inúmeros outros pesquisadores a
explorar os segredos do corpo através de dissecações,
tanto em animais como em seres humanos. Atualmente
o estudo da anatomia serve de base para várias áreas

acadêmicas, sendo as principais, as áreas de criação e
tratamento animal (Zootecnia e Medicina Veterinária)
e da saúde humana (Enfermagem, Ciências Biológicas,
Medicina e suas especialidades), o ideal para que o ensino
de Anatomia atingisse um nível de excelência seria a disponibilidade de póstumos para estudo anatômico, porém
esta possibilidade tende a variar dependendo da instituição de ensino no qual a disciplina é ensinada, levando o
educador a encontrar alternativas para manter a qualidade de suas aulas.
O aluno de educação superior tende a apresentar dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, isto vai
de encontro aos intensos estudos e discussões sobre
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a educação superior no país, uma das problemáticas
encontradas esta relacionada á falha no desenvolvimento
de métodos de estudo e na auto avaliação discente, tais
situações tornam-se obstáculos para o aluno que não
consegue aproveitar integralmente das exposições do
professor, este ainda tende a não buscar conhecimento
extracurricular em grupos de discussão, eventos acadêmicos ou programas de iniciação científica e docente,
cabe ao educador tentar contornar o problema elaborando condições que auxiliem o discente a vencer tais
dificuldades, visando uma maior eficiência nos estudos
(PORTILHO, 2001).
O docente de Anatomia tem como maior desafio, além
de ensinar a disciplina, auxiliar o aluno a desenvolver habilidade técnica no manuseio de estruturas anatômicas, bem
como estimular sua autonomia em atividades práticas,
porém frente à dificuldade de não se ter um póstumo
para estudo isso geralmente não ocorre, porque o desenvolvimento da autonomia do aluno só será possível se o
aprendizado for significativo e houver uma relação entre
a teoria dada em sala de aula e a prática, estabelecendo
uma relação entre o discurso e a ação (DAMASCENO &
CÓRIA-SABINI, 2003).

1.1. Objetivos

Figura 1 – Modelo em fase de acabamento do aparelho
reprodutor feminino em corte sagital.

Figura 2 – Modelo em patchwork de uma bactéria
patogênica, demonstrando a versatilidade da técnica no
ensino de biologia

O principal objetivo do trabalho é utilizar a técnica de
patchwork no cotidiano das aulas de anatomia, desenvolvendo um processo pedagógico de aprimoramento de
habilidades e conhecimento da relação entre a morfologia
e sua importância na Anatomia, tal processo é feito gradativamente, a cada sistema criado o aluno torna-se mais
íntimo da práxis exigida pela disciplina. Demais objetivos estão envolvidos com os benefícios de sua utilização,
como a alta aplicabilidade, o baixo custo, e a facilidade
de execução.

1.2. Metodologia
Os materiais utilizados para a confecção da primeira peça
foram respectivamente: uma placa de madeira de 1,20 mx
80m, duas placas de isopor de 1,00mx60m, retalhos de
tecidos variados, pincel 12, tintas para pintura em tecido,
E.V.A, tinta de parede branca, tesoura, estilete e legendas
impressas em papel adesivo (Figura 01 e 02).
A produção do modelo levou cerca de uma semana,
conforme se aprimorava a técnica para o uso na representação das estruturas anatômicas, notou-se que o processo
de confecção era altamente didático, pois era necessário
adaptar os tecidos disponíveis para atingir o maior grau
de fidelidade a estrutura, tanto em cor como em textura,
o processo também auxiliou o grupo a assimilar a morfologia de cada peça, pois é necessária que se faça sulcos no
formato correto na placa de isopor para posterior incorporação do tecido, a fase de pintura ocorre após toda a
montagem da peça e serve como um acabamento que
busca detalhar o modelo o mais próximo da representação
real (Figuras 01 e 02).
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2. DESENVOLVIMENTO
Baseado nos estudos de Vygostky (1989) pode tentar delinear como funciona o processo de aprendizagem em sala
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de aula, e posteriormente aplicar sua teoria ao estudo anatômico, para o autor aprender não é simplesmente copiar
um acontecimento ou fato, tampouco é a reprodução de
conteúdos memorizados, o processo de aprender está
ligado ao modo como reelaboramos conceitos já aprendidos, dando, portanto a estes novos significados, ampliamos
as possibilidades de aplicar este conhecimento, descobrir
algo novo através da pesquisa e senso crítico. Esta descrição
do processo de aprendizagem se espelha na problemática
da falta de material para estudo anatômico, uma vez que, é
fácil simplesmente passar aos alunos conteúdo para memorização e aplicar avaliações de aprendizagem no qual o
aluno escreverá conteúdos memorizados, o desafio do
docente é o de estimular o senso crítico do aluno, estimular
seu interesse pela pesquisa e atividade prática, aprender
fazendo, como a dificuldade da falta de póstumos é estrutural da instituição, cabe ao educador buscar alternativas
com potencial real de promover aprendizagem dos alunos.
A técnica de patchwork consiste da utilização de materiais
de fácil acesso como tecidos variados, isopor e tinta para
tecido, na fabricação de peças artesanais, no Brasil a ABPQ
(Sociedade Brasileira de Patchwork e Quilt) que foi fundada
no ano de 2005, incentiva, desenvolvem e consolidam a prática do patchwork no país. A idéia de se usar esta técnica no
aprendizado de Anatomia tem por base o aprimoramento do
educador em conjunto com o aluno, esta afirmação se baseia
no conceito de Paulo Freire (1986) de que o conhecimento é
construído baseado na aproximação de educador e aluno,
ambos caminhando de forma dinâmica em direção ao objeto
de estudo, não há transferência de conhecimento e sim uma
relação de aprendizagem propriamente dita.
O presente trabalho foi apresentado na disciplina de
Embriologia do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano – Campus Ceres (IF Goiano – Campus Ceres), a pedido
do Professor foi solicitada a elaboração de materiais didáticos com elementos inclusivos que representassem diversos
fenômenos do desenvolvimento humano, o grupo dos autores deste trabalho, porém recebeu a função de elaborar um
modelo dos aparelhos reprodutor masculino e feminino em
corte sagital, tais estruturas são normalmente estudadas em
Anatomia, porém foi estudada em Embriologia devido a sua
relação com o conteúdo da disciplina (reprodução e desenvolvimento humano), foi apresentada em sala uma placa de
madeira de 1,20 cm x 80 cm contendo os dois modelos de
aparelhos reprodutores feitos com a técnica de patchwork.
De acordo com Fox (2007) na reprodução sexual de seres
humanos os gametas são formados nas gônadas (testículos
e ovários) que estão presentes dos aparelhos representados
pelo modelo que foi desenvolvido, outras estruturas anatômicas podem ser representadas através da técnica, que
trabalha com uma montagem peça a peça.
Um segundo momento da utilização do patchwork no
ensino de anatomia ocorreu no II Encontro de Práticas
Pedagógicas (II EPP) do Instituto Federal Goiano – Campus
Ceres, no data 07/06/2016, este evento teve como temática
a relação entre saúde e educação, foi ministrado por um
dos membros deste trabalho, o acadêmico Djaime José da

Silva Júnior, um minicurso que ensinava alunos do ensino
médio da cidade de Ceres - GO a confeccionar peças de
patchwork para o estudo de Biologia. Na ocasião percebeu-se a eficiência da prática em estimular o interesse dos
alunos pela Ciência, através da confecção de um órgão do
sistema circulatório (sendo o coração) auxiliando os alunos a compreender as estruturas que formavam esta peça
anatômica. Esta técnica trabalha com o recorte de moldes
que simulam a morfologia natural dos órgãos, conforme
as habilidades com o patchwork são aprimoradas, torna-se
possível detalhar melhor cada modelo, e isto se torna uma
relação de aprendizado entre educador e aluno.
Outra experiência exitosa com o uso da técnica foi
realizada no II EPP (Encontro de Práticas Pedagógicas),
foi desenvolvido um minicurso de 4 horas para alunos do
ensino médio, a finalidade do curso era a de se ensinar
Biologia através da criação de estruturas de seres vivos.
Então foram selecionadas três imagens, sendo elas: uma
estrutura básica de flor, uma bactéria patogênica e um
coração humano. Conforme se realizava a preparação inicial, que se começa com o traço da estrutura no isopor, o
ministrante falava o nome da estrutura, características de
sua morfologia e função, logo após iniciou-se o processo de
perfurar o isopor seguindo as linhas previamente traçadas,
posteriormente foi feito a escolha dos tecidos, o corte e sua
inclusão na peça de isopor, a finalização foi feita com tinta
para tecido e cola tridimensional (Figuras 03 e 04).
O feedback do curso foi positivo tanto para os alunos,
quanto para a equipe que desenvolveu e ministrou o curso,
na área de educação e disseminação do conhecimento o
feedback positivo torna-se necessário á aqueles que transmitem esta mensagem, tanto em aspectos de cunho positivo
quando na busca constante de aprimoramento e melhoria da prática pedagógica, sendo o feedback um ato de
comunicação no qual o indivíduo denota suas impressões
e opiniões sobre experiências vividas, podemos avaliar o
curso como efetivo no ensino de Biologia e Anatomia, os
alunos afirmaram ao serem abordados após o curso que a
técnica é diferente do que imaginavam, que os ajudou a
fixar melhor o conteúdo e que foram estimulados a fazer
uma atividade prática que raramente é feita em sala de
aula, o mais importante é que esta abordagem ao final da
atividade auxilia no vínculo entre educador e aluno, na
sensação de que o professor está presente e fez parte de
seu processo de aprendizagem (FLORES, 2009).
Figura 3 – Oficina: “O uso do patchwork no ensino de
biologia” realizada no segundo dia do II EPP no Instituto
Federal Goiano – Campus Ceres
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O uso do Patchwork em sala de aula é totalmente viável, trata-se de uma técnica de baixo-custo, de fácil execução e com grande potencial de aprimoramento, o devido
acompanhamento de um profissional deve garantir que
este seja feito em segurança, para o estudo de Anatomia
a técnica além das vantagens já listadas, pode facilmente
ser adaptada para a prática inclusiva, principalmente para
deficientes visuais, pois o modelo através dos sulcos e do
acabamento com cola tridimensional cumpre a função de
demonstrar a morfologia da peça anatômica.
O maior entusiasmo quanto a adaptação desta técnica
para a sala de aula, vem do interesse nítido expresso pelos
indivíduos componentes de seu processo, sejam os docentes, acadêmicos e também alunos de educação básica, por
ser uma prática artesanal relativamente nova, e que ainda
não teve todo o seu potencial pedagógico explorado, abre
uma janela de possibilidades que envolve os praticantes,
em uma época de globalização intensa, aonde o educador
tem que estar em constante concorrência com as redes
sociais e a internet, Morin (2010) denota a importância
deste profissional como guia para toda a informação que
é absorvida nesta era digital, servindo portanto como um
organizador de ideias, que analisa o conteúdo e o corrige,
visando um processo de excelência educacional, que estimule a promoção dos direitos humanos, e que liberte-os
dos preconceitos e angústias que impedem as conquistas
de suas aspirações. Portanto trabalhar com uma prática que
estimula os alunos desenvolve seu senso crítico e habilidades manuais e auxilia efetivamente no ensino do conteúdo
é de vital importância para que o professor desempenhe
bem sua função.
Figura 4 – Oficina: “O uso do patchwork no ensino de
biologia” em destaque a peça floral à esquerda e o coração
á direita

3. CONCLUSÃO
O presente trabalho continua em aprimoramento, impulsionado pelos resultados iniciais descritos no texto, há
também um compromisso por parte dos autores do trabalho, em estimular o interesse pela disciplina de anatomia, o ponto chave da metodologia aqui aplicada está na
acessibilidade tanto material, quanto prática, o que possibilita seu uso em diferentes espaços e com um número
variado de alunos. Dentro do plano de aplicação da técnica
de Patchwork para o auxílio do ensino de Anatomia, existem os resultados á curto prazo aqui citados, resultados
á médio prazo como sua divulgação científica e aplicação
em eventos acadêmicos (oficina prática), e também há
interesse em resultados de longo prazo, como a inclusão
da técnica em aulas de Anatomia feita por outros educadores. A excelência na prática docente se alcança através
do constante aprimoramento, o educador deve dinamizar
suas aulas e adequá-las a realidade da sala de aula, este
trabalho foi pensado, desenvolvido e aplicado em função
desta afirmação, é uma forma de desafiar o aluno a expandir suas habilidades, a influência exercida pela elaboração
do modelo anatômico no cotidiano do aluno, vai além de
um simples trabalho prático que visa à nota, é por si uma
nova abordagem de ensino, a aplicação desta disciplina é
historicamente fundamentada na manipulação de peças,
como dito anteriormente, o patchwork não vem para substituir o póstumo, mais para familiarizar o aluno ao trabalho
de reconhecimento prático de morfologia, exigido pela
Anatomia, sendo também uma ferramenta complementar e
uma técnica para ser constantemente adaptada, até mesmo
na futura vida profissional do aluno.

4. REFERÊNCIAS
DAMASCENO, S. A. N.; CÓRIA-SABINI, M. A. Ensinar e
aprender: saberes e práticas de professores de anatomia humana.
Rev. Psicopedagogia 2003; 20(63): 243-54.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana: Sistêmica e
Tegumentar. 3° Ed. revista – São Paulo: Editora Atheneu, 2011.
FLORES, A. M. O Feedback como recurso para a motivação e a avaliação da aprendizagem na educação a distância.
Universidade do sul de Santa Catarina, Palhoça, março
de 2009
FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação, 4 ed. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1986.
FOX, S. I. Fisiologia Humana. 7° Ed. Barueri, SP: Manole, 2007.
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro.
2010. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EdgarMorin.pdf >. Acesso em: 15 de junho de 2016.
PORTILHO, EML. A relação entre estilos de aprendizagem e
metacognição na avaliação psicopedagógica em adultos. Revista

544

EIXO TEMÁTICO 6

Nova abordagem no ensino de anatomia: o patchwork como prática pedagogica

Psicopedagogia, 19(55), 2001, 34-39.
VYGOTSKY, LS. Formação social da mente. São Paulo: Martins
Fontes, 1989.
Sites:
Associação Brasileira de Patchwork e Quilt: http://abpq.
com.br/
Instituto Paulo Freire: http://www.paulofreire.org/
paulo-freire-patrono-da-educacao-brasileira
Sociedade Brasileira de Anatomia: http://www.sbanatomia.
org.br/

Experiências educacionais inovadoras
ISSN: 2525-9571

545

Projeto interdisciplinar: uma experiência de ensino no Curso de Graduação de Engenharia Civil
Interdisciplinary project: an experience of teaching in Engineering Graduate Civil Class
LUCCA, V. T. 1; FORTES, F. J. J. 2; LUCCA, L. P. 3; SANTOS, A. V. dos 4 e MARCHETTI, M. C. 5
1, 2, 3, 4 e 5

URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões
vitor.lucca@hotmail.com

RESUMO – Os currículos dos cursos de graduação têm em comum a distribuição dos conteúdos em disciplinas.
Tais disciplinas abordam de modo específico, porém segmentado, os conteúdos necessários para desenvolver
no graduando as competências e habilidades esperadas. Este estudo trata-se de um relato de experiência dos
docentes da disciplina Projeto Interdisciplinar, do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus de Santo Ângelo/RS, introduzida no currículo do
curso a partir do primeiro semestre do ano de 2015. Tem como objetivo, além de compartilhar a experiência
pedagógica que estabeleceu relações entre as disciplinas de projeto envolvidas na concepção de novas edificações, contribuir para a ampliação dos estudos que pretendem desenvolver estratégias de articulação entre
disciplinas, na busca de novas alternativas para a construção do conhecimento. Mesmo cientes do fato de
que o conceito de interdisciplinaridade, para a maioria dos pesquisadores, vai além da simples adoção de
ações interdisciplinares, buscamos salientar que iniciativas no sentido de reduzir o distanciamento entre as
disciplinas curriculares de cada curso são fundamentais para viabilizar a almejada interdisciplinaridade e o
desenvolvimento das competências transversais exigidas na atualidade. A experiência pedagógica, hoje em sua
terceira turma, tem despertado maior interesse nos alunos em relação aos conteúdos envolvidos e aumentado
sua autoconfiança em relação a capacidade de aplicação dos conhecimentos construídos ao longo da graduação.
PALAVRAS-CHAVE: ensino de engenharia; interdisciplinaridade; práticas interdisciplinares.
ABSTRACT – The curriculum of undergraduate classes have in common the distribution of content in disciplines. Such
disciplines address specifically but targeted content, needed to the development of the graduate skills and abilities expected.
This study is about an experience report from the teachers who teach the discipline of Interdisciplinary Project of the
Undergraduate Program in Civil Engineering at URI - Integrated Regional University of High Uruguay and Missions,
Campus Santo Ângelo / RS, discipline that was introduced in the curriculum at first half of 2015. It aims, in addition to
sharing the pedagogical experience, which established relationships between project conception disciplines involved in the
design of new buildings, contribute to the expansion of studies that aim to develop joint strategies between disciplines in the
search for new alternatives for the construction of knowledge. Even aware of the fact that the concept of interdisciplinarity,
for most researchers, goes beyond the simple adoption of interdisciplinary actions, we seek to point out that initiatives
to reduce the gap between curriculum subjects for each course are essential to enable the desired interdisciplinarity and
development of transversal skills required today. The pedagogical experience, now in its third class, has attracted greater
interest in the students in relation to the contents involved and increased their self-confidence regarding the ability to apply
knowledge built along the graduation.
PALAVRAS-CHAVE: teaching in engineering; interdisciplinarity; interdisciplinary practices.

1. INTRODUÇÃO
Os currículos de graduação dos cursos de engenharia civil,
bem como dos demais cursos de graduação de engenharia,
estabelecem uma série de disciplinas de projetos, que englobam as diversas áreas de atuação do futuro profissional em
formação. Tendo em vista a amplitude e a variedade de atribuições conferidas legalmente aos bacharéis em engenharia
civil, cuja atuação futura engloba obras civis nas diversas
áreas de infraestrutura e edificações, as disciplinas de projeto são fundamentais na qualificação dos graduandos.

Devido a sua complexidade e abrangência, tais disciplinas abordam de modo específico e segmentado cada
uma das modalidades de projetos envolvidos na concepção
de novas edificações. Assim, o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de fundações, estruturas, instalações
elétricas, instalações hidrossanitárias e a elaboração de
especificações técnicas e orçamentação são objeto de disciplinas específicas, ministradas na graduação de forma
independente, sendo que sua vinculação, via de regra, se
dá apenas pela maior ou menor capacidade do professor,
ministrante de cada uma destas disciplinas, em salientar e

Experiências educacionais inovadoras
ISSN: 2525-9571

547

LUCCA, V. T.; FORTES, F. J. J.; LUCCA, L. P.; SANTOS, A. V. dos e MARCHETTI, M. C.

demonstrar sua interdependência com os demais projetos
que integram uma edificação.
Usualmente, nas diversas disciplinas do ensino superior
predominam situações em que competências são tratadas em
nível intradisciplinar. Neste patamar, os conceitos e competências se situam, se operacionalizam, se desenvolvem e se
encerram somente no âmbito da própria disciplina específica
[...] (POMMER, 2012, p. 37).

Tal procedimento, mesmo que cada disciplina cumpra
de forma adequada seus objetivos e desenvolva competências suficientes para a elaboração de projetos específicos
nas diversas áreas, proporciona uma visão segmentada e
desarticulada, que carece de uma abordagem integrativa
capaz de traduzir a complexidade e a interdependência
dos diversos projetos necessários.
A constatação de Maines (2001) de que os docentes dos
cursos de engenharia, gradativamente, passam a concordar
com o fato de que os procedimentos didáticos-pedagógicos
estão excessivamente centrados nas disciplinas e, de que
há um distanciamento entre o que se trabalha em sala de
aula e a realidade sócio/profissional, serve de motivação
para que busquemos alternativas para reduzir a falta dessa
visão global, que se traduz em insegurança nos profissionais
recém-formados, quando ingressam no mercado de trabalho.
A identificação destas dificuldades no processo de
ensino-aprendizagem e a busca de uma solução mais adequada para a sua superação, motivou a coordenação do
Departamento das Engenharias e Ciência da Computação
da URI – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai
e das Missões – campus Santo Ângelo/RS, conceber e introduzir no currículo da engenharia civil a disciplina denominada “Projeto Interdisciplinar”.
O presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, de
abordagem qualitativa, descritiva, um relato de experiência dos docentes da disciplina Projeto Interdisciplinar, do
Curso de Graduação em Engenharia Civil da Universidade
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus
de Santo Ângelo/RS, introduzida no currículo do curso a
partir do primeiro semestre do ano de 2015, no intuito de
criar um espaço na grade curricular, no qual são trabalhados de forma integrada, conteúdos das disciplinas de
projeto que concorrem para a elaboração de um projeto
completo de uma nova edificação.
O objetivo deste relato de experiência, além de compartilhar a experiência pedagógica que estabeleceu relações
entre as disciplinas de projeto envolvidas na concepção de
novas edificações, é contribuir para a ampliação dos estudos que pretendem desenvolver estratégias de articulação
entre disciplinas, na busca de novas alternativas para a
construção do conhecimento.

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Revisão de literatura
Diversos estudos, Fernandes, Flores e Lima (2010), Maines
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(2001) e Nascimento et al (2015), tem manifestado a necessidade de adoção de uma abordagem diferenciada no ensino
dos conteúdos dos cursos de engenharia, segmentados em
disciplinas específicas, de maneira a proporcionar uma
visão de conjunto, de complementariedade, que apontam
para a interdisciplinaridade.
Apesar da interdisciplinaridade nos cursos de engenharia
se caracterizar como um passo crucial para a formação de
profissionais mais qualificados e preparados para o atual
mercado de trabalho, as ações com esse enfoque ainda são
poucas e isoladas (NASCIMENTO et al, 2015, s.p.).

O emprego da palavra “interdisciplinar” para denominar uma ação de interação entre disciplinas curriculares
pode, se julgado apressadamente e com rigor, parecer pretenciosa ou, sob um olhar mais condescendente, ser tido
como ingenuidade. Porém, diante do contexto de que não
há consenso entre os pesquisadores sobre um conceito
de interdisciplinaridade, o suposto atrevimento pode ser
relevado.
Apesar das várias tentativas de conceituação e classificação do
termo interdisciplinaridade [...], a primeira dificuldade para
isso está no fato de que não há uma ideia única sobre o que seja
interdisciplinaridade ou sobre o que caracterize as práticas
interdisciplinares [...] (BICALHO E OLIVEIRA, 2011, p. 16).

Em que pese não ter este estudo a pretensão de estudar
ou discutir aspectos da evolução conceitual dos termos
utilizados para denominar as interações entre disciplinas,
algumas referências tornam-se necessárias para contextualizar e justificar a experiência objeto do presente relato.
As palavras multidisciplinaridade (ou pluridisciplinaridade), interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, tão
empregadas atualmente, possuem a mesma raiz: disciplina.
Segundo Pombo (2004) a palavra disciplina pode ter pelo
menos três grandes significados, quais sejam: disciplina
como ramo do saber (área de conhecimento); disciplina como
componente curricular e disciplina como conjunto de normas
ou leis que regulam comportamento ou atividade humana,
fato que, segundo a autora, não ajuda a resolver a equivocidade existente na conceituação da terminologia citada.
Vários autores Domingues (2005), Pinheiro (2006) e
Pombo (2004) estabelecem uma espécie de hierarquia e a
ideia de continuidade ao conceituar os termos utilizados
para denominar as novas abordagens que buscam a interação de conhecimentos. Assim, a multidisciplinaridade
estaria situada em um primeiro nível neste processo de
interação entre disciplinas, a interdisciplinaridade ocuparia uma posição intermediária e a transdisciplinaridade,
em um nível mais elevado, uma interação mais profunda.
Pombo (2004) quando apresenta o que a autora denomina uma proposta de definição da palavra interdisciplinaridade, propõe que os termos devem ser pensados num
continuum, onde a multidisciplinaridade estabelece algum
tipo de coordenação entre disciplinas, numa perspectiva de
paralelismo de pontos de vista; ultrapassada essa dimensão
do paralelismo e avançando no sentido de uma combinação,
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uma convergência, um complementariedade, atingimos
o nível intermediário, a interdisciplinaridade e, por fim,
quando se aproximasse de um ponto de fusão, de unificação, quando fizesse desaparecer a convergência, poderíamos então tratar de transdisciplinaridade.
A multidisciplinaridade está presente nos currículos dos
cursos superiores, conforme constata Pommer:
[...] o âmbito do ensino superior é também multidisciplinar,
na medida em que os objetos particulares tratados em cada
disciplina podem manter vínculos com outras disciplinas,
ressaltando que tais ligações são geralmente tênues, protocolares e abordadas de maneira implícita, tendo em vista que
cada disciplina curricular mantém seus objetivos e métodos
próprios (2012, p. 37, 38).

A possibilidade de superar as limitações, romper a práxis
dos currículos fragmentados, para desenvolver competências transversais, se inicia com a identificação de formas
de estabelecer canais de comunicação entre as disciplinas.
[...] para o ensino de engenharia, ações que estabeleçam relações entre disciplinas são necessárias e bem-vindas, mesmo
que para muitos possam ser tidas como ações meramente
instrumentais, e nunca ações interdisciplinares. Este primeiro passo é necessário para que se possa, quem sabe um
dia, concretizar-se o processo de ensino-aprendizagem dentro de uma realidade interdisciplinar (MAINES, 2001, p. 44).

2.2. Descrição: projeto interdisciplinar
Introduzida a partir do primeiro semestre do ano de 2015,
a disciplina foi fixada na grade curricular do curso de graduação de engenharia civil, no 9º semestre. Trata-se de uma
disciplina de 04 créditos e 60 horas/aula, sendo 20 horas/aula
teóricas e 40 horas/aula de prática em projeto. Para ministrá-la, foram designados dois professores do curso regular,
um engenheiro civil e um arquiteto, profissionais que, além
da atividade docente, atuam na construção civil, com larga
experiência profissional na área de projeto de edificações.
A introdução da disciplina no 9º semestre (o currículo se
desenvolve em 10 semestres), justifica-se pela necessidade
de que o aluno já tenha cursado as disciplinas específicas
dos projetos envolvidos em uma edificação de padrão normal. Mesmo que denominada com uma disciplina, trata-se
fundamentalmente da criação de um espaço no currículo
do curso, onde pode-se desenvolver a interação necessária
entre os conhecimentos construídos nas disciplinas específicas, para atingir um objetivo comum, que é o desenvolvimento do projeto completo de uma nova edificação.
Cada turma conta com um número aproximado de vinte
alunos, a fim de possibilitar atendimento de todos os alunos
nos encontros de assessoramento, com a disponibilidade
de tempo suficiente para o bom desenvolvimento dos trabalhos. Devido ao número de alunos, tem ocorrido duas
turmas por semestre. Até o momento da elaboração do
presente relato, a disciplina já teve a participação de 102
alunos, sendo 35 no semestre 2015/1, 23 no semestre 2015/2
e 44 alunos no semestre 2016/1.

Quanto ao número de professores, além dos dois professores ministrantes da disciplina, participam outros seis
professores, titulares das disciplinas curriculares diretamente envolvidas no desenvolvimento do objeto comum, ou
seja, do projeto completo de uma nova edificação, que são:
– Arquitetura I;
– Estruturas de Concreto Armado II;
– Fundações;
– Instalações I (Instalações Elétricas);
– Instalações II (Instalações Hidrossanitárias);
– Quantitativos e Custos.
Além de orientar os alunos da disciplina na elaboração,
desenvolvimento e compatibilização dos projetos e especificações de uma edificação, compete aos professores,
orientá-los no processo de encaminhamento dos projetos
junto aos órgãos competentes para aprovação e licenciamento de obras.
O envolvimento interdisciplinar inicia-se na integração
com a disciplina de Arquitetura I, do 8º semestre do curso,
na qual os alunos desenvolvem individualmente um projeto
arquitetônico completo, para uma edificação comercial/
residencial, de no mínimo dois pavimentos, exigência
introduzida na disciplina referida, a fim de possibilitar
o desenvolvimento dos projetos complementares (fundações, estruturas, instalações elétricas e hidrossanitárias)
na disciplina de Projeto Interdisciplinar.
No primeiro encontro são explanados os objetivos da
disciplina, sua abrangência, o método de ensino utilizado
e os critérios de avaliação adotados. Ressalta-se que, apesar
dos projetos serem desenvolvidos individualmente, a metodologia adotada permite e instiga a troca de informações
entre os alunos e desses com todos os professores envolvidos. A bibliografia recomendada é a mesma das disciplinas
de origem de cada projeto específico e a avaliação se dá,
não pela precisão dos cálculos e dimensionamentos dos
elementos constituintes dos projetos, mas pela compatibilidade dos projetos envolvidos e pela sua exequibilidade,
considerando também, o grau de envolvimento do aluno e
da participação nos encontros de assessoramento.
A disciplina desenvolve-se a partir do projeto arquitetônico elaborado na disciplina de Arquitetura I. Distribuída
em quatro etapas:
– Projeto de Fundações e Estrutura de Concreto Armado;
– Projeto de Instalações Hidrossanitárias;
– Projeto de Instalações Elétricas;
– Elaboração de Especificações Técnicas (Memoriais
Descritivos, Relação de Materiais, Orçamento e Cronograma
de Obra).
A rotina de ensino repete-se em cada uma delas.
Inicia-se cada etapa com uma aula expositiva/interativa
que tem por objetivo revisar os conceitos pré-desenvolvidos
nas disciplinas de origem, identificar os condicionantes de
projeto, as normas pertinentes, estabelecer as exigências
mínimas a serem contempladas e ressaltar a necessária
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compatibilização dos projetos envolvidos. Nos demais
encontros, os alunos elaboram o projeto objeto da etapa
em desenvolvimento, com o devido acompanhamento e
assessoramento por parte dos ministrantes da disciplina.
Cabe ao professor uma preocupação em acompanhar a proposição e a execução, nas suas várias fases, ora parabenizando-os pelas decisões que procedem, ora incentivando-os à
busca de outros caminhos e soluções. Assim, o professor pode
interferir, apresentando alguns conhecimentos necessários
para a progressão do projeto, porém de modo que os próprios
alunos tomem as decisões necessárias, visto que o professor não pode fazer ou viver o projeto pelo aluno (POMMER,
2012, p. 40).

No decurso do semestre, durante o desenvolvimento dos
diversos projetos, os alunos, além de contar com o assessoramento por parte dos professores ministrantes, são
orientados a buscar junto aos professores das disciplinas
curriculares específicas envolvidas, auxílio no desenvolvimento dos projetos executivos que estão desenvolvendo,
sendo que os professores dessas disciplinas disponibilizam
parte de seu tempo na universidade para o atendimento das
demandas dos alunos, tornando-se atores ativos no processo de ensino/aprendizagem da nova disciplina. Para a
elaboração dos projetos, os alunos também são incentivados
a empregar softwares disponíveis no mercado.

2.3. Discussão dos resultados
Até o momento da construção deste relato de experiência,
não foram aplicados instrumentos para aferir quantitativamente os resultados da criação desse espaço de interação
disciplinar, que possam servir de subsídios para afirmar
com precisão que o aprendizado tenha sido mais eficiente.
No entanto, as manifestações por parte dos alunos, que já
cursaram a disciplina, tanto nas avaliações institucionais
semestrais como nos encontros informais, têm servido
de motivação para a sua continuidade e aprimoramento.
Nas manifestações por parte dos alunos sobre a nova
disciplina, são recorrentes as afirmações: maior conhecimento na área de projetos; conhecimento prático; muito
útil para a vida profissional.
A tabela 1, traz o resultado da última avaliação institucional, quando perguntado aos alunos qual a importância
da disciplina para a sua formação profissional:
Tabela 1 – Resultado da Avaliação Institucional 2016/1
Plenamente
Satisfatório

Satisfatório

Regular

Insuficiente

Não
Respondeu

65%

25%

10%

–

–

Os alunos demonstram, durante o desenvolvimento
do projeto, maior interesse quando veem o conhecimento
sendo aplicado em uma situação mais próxima da realidade
que irão enfrentar na vida profissional e, ao final da disciplina, demonstram maior segurança em relação a capacidade de aplicação dos conhecimentos construídos ao longo
da graduação. Fernandes, Flores e Lima ressaltam que no
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processo de aprendizagem que a sociedade vem exigindo, é
importante ações que desenvolvam nos alunos mais que as
competências técnicas necessárias para sua especialização.
O mercado de trabalho tem procurado profissionais que
detenham outras competências transversais, tais como
“a capacidade de comunicação, de liderança, de gestão de
conflitos, de assunção de responsabilidades e de gestão do
tempo” (2010, p. 2).
Obviamente, nem todos assimilaram ainda a nova
proposta. Relatamos duas manifestações de alunos: a primeira refere que a disciplina não deveria ser ministrada
por dois professores (um engenheiro civil e um arquiteto),
pois o aluno alega ter ficado dividido entre as opiniões e,
a segunda afirma que a disciplina não tem conteúdo de
aprendizagem, trata conteúdos já estudados em outras
disciplinas. Também o questionamento de um dos professores do curso de graduação: porque os professores da nova
disciplina estão se metendo em tudo agora? Destacamos
essas porque são relevantes no sentido de demonstrar que
mudanças sempre sofrem algum tipo de resistência. Bazzo
(2014) ao escrever sobre o início de suas incursões na busca
de novas alternativas para mudança do ensino nas engenharias, ressalta a dificuldade de vencer paradigmas e a
resistência de parte de professores e também de alunos
frente a mudança.
Todas as manifestações, são encaradas como críticas
positivas, que servem para aprimorar, a cada edição, tanto
a metodologia adotada como a postura dos professores
participantes. A experiência vivenciada até o momento tem
nos motivado e demonstrado a importância de ações que
promovem interações entre disciplinas, o que tem sido afirmado por diversos autores (MAINES, 2001; FERNANDES,
FLORES E LIMA, 2010: NASCIMENTO et al, 2015).
Por fim, mesmo que a interdisciplinaridade, em seus
conceitos mais presentes, quando refere-se a uma complementaridade entre disciplinas, considera a sua raiz
(disciplina) como cada ramo do saber ou área do conhecimento e não como componente curricular, ao adotarmos
a proposta de definição de interdisciplinaridade de Pombo
(2004), não vemos como uma heresia tratar como interdisciplinar uma disciplina curricular que, além de pôr em
conjunto, de forma paralela, outras disciplinas curriculares
(que caracterizaria a multidisciplinaridade), avança no
sentido de demonstrar a necessidade de trata-las como
complementares, sendo que o objetivo final (a concepção
de uma nova edificação) só será atingido pela visão global
do conjunto das disciplinas concorrentes.

3. CONCLUSÃO
Concordamos com Pombo (2004) quanto a necessidade
de alargamento do próprio conceito de interdisciplinaridade. A ideia de continuidade, de evolução desde o conhecimento científico fragmentado em disciplinas, ultrapassando o paralelismo e buscando a convergência de ações
para solucionar problemas que transcendem os limites de
uma única disciplina, nos autoriza a situar a experiência
pedagógica objeto do presente estudo, como uma iniciativa
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válida, talvez o primeiro passo (sem o qual não se inicia uma
caminhada) nesse processo de transformação.
Em nosso entendimento, iniciativas que estabeleçam
interações entre disciplinas no campo da engenharia devem
ser incentivadas, pois caminham no sentido de proporcionar aos alunos a oportunidade de vivenciar situações
práticas que possibilitem o exercício e aplicação das competências necessárias para sua atividade técnica específica, mas também o desenvolvimento das competências
transversais que o mercado de trabalho e a sociedade tem
exigido dos novos profissionais.
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A utilização de uma IIR (Ilha Interdisciplinar de Racionalidade) como metodologia
eficaz para resolução de problema
The use of an IIR (interdisciplinary Island Rationality) as a methodology for effective problem resolution
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RESUMO – A utilização de uma IIR como projeto de aprendizagem por resolução de situação-problema
representa uma estratégia inovadora para o desenvolvimento da aprendizagem com pesquisa. Nesta pesquisa
buscou-se identificar os processos de escolha alimentar realizados por pessoas que compõem a população de
trabalhadores da região central de Teresina-PI, organizar esses dados e apresentar uma resolução que pode
ser utilizada principalmente no âmbito escolar, visto que a escola incentiva o pensamento crítico do jovem
servindo como uma ponte entre o conhecimento científico e a realidade em que este está inserido. O trabalho
foi desenvolvido em forma de IIR, e seus resultados foram avaliados por processos de cunho quali-quantitativo.
Inicialmente foi aplicado um questionário com 34 pessoas e foi dividido em níveis de perguntas básicas até
perguntas específicas sobre as atitudes pessoais de cada indivíduo. Como resultado foi identificado a presença de um público-alvo de 44,1% que circulam num período médio de tempo pela região central da cidade
rotineiramente. Também foi identificado que 61,8% dos indivíduos, que não se consideram pessoas saudáveis
seguindo sua própria definição de pessoa saudável que foi explicitada na pergunta seguinte de questionário
aplicado. Com isto vê-se a relevância em trabalhar este tema atualmente na região.
PALAVRAS-CHAVE: ilha interdisciplinar de racionalidade; escolha alimentar; núcleos temáticos.
ABSTRACT – The use of a ILR as a learning project for a resolution of a situation problem represents an innovative strategy
for the learning with the research. This research sought to identify the process of food choosing made by people that compound the working population of the central region of Teresina, PI organize the data and presenting a solution that could
be utilized specially on the scholar ground, since the school motivates the critical thinking of the juveniles used as a bridge
between the scientific knowledge and the reality in wich it is being initiated. The task was developed in IIR, and it’s results
were evaluated by processes of quali-quantitative nature processes. Initially it was applied a questionnaire with 34 people
and it was divided from basic questions to specific question about they’re personal attitude. As a result, it was identified
the presence of a target-public of 44,1% that stay circulate in a medium amount of time in the city’s central region daily.
It was also identified that 61,8% of these individuals, doesn’t consider they’re self-healthy following the explanation of the
term in the question. Thanks to the task we can observe the relevance of working with this theme currently on the region.
KEYWORDS: interdisciplinary island of rationality; choice food; theme groups.

1. INTRODUÇÃO
A Biologia, sendo área que tem como objeto de estudo a vida,
os processos e mecanismos que a compreendem, e sua relação
com o meio, precisa ter um olhar mais específico para problemas emergentes, como as questões que envolvem a nutrição
da população, que por muitos passa despercebida ou não tem
sido tratada com tanta importância, pois apesar de dados
preocupantes, trata-se de problemas gradativos e com isso
geram comodismos. Os processos educativos que se desenvolvem no âmbito do ensino de ciências poderão contribuir
para a educação alimentar e nutricional das crianças e jovens.
Para desenvolver um pensamento crítico sobre o modo de vida
que levam os alunos e seus familiares a partir da relação dos
conhecimentos desenvolvidos durante a disciplina de biologia

e seus conhecimentos prévios adquiridos pela sua vivência
levando em consideração a carga pessoal sendo esta subjetiva.
A concepção de conteúdo, fragmentação do mesmo em
disciplinas, a falta de correlação com a realidade que vivem
e o pensamento fechado/antiquado/retrógrado perante a
utilização desse conhecimento que, por vezes, é aplicado
apenas em testes e avaliações, gerando um resultado insuficiente para a demanda atual, ou seja, a aplicabilidade em
problemas reais que a demanda populacional necessita
sendo não investida e engavetada. É importante investir no
pensamento crítico e interdisciplinar dos alunos durante
uma aula, visto que se deve frisar a formação de cabeças
pensantes que consigam delimitar o que é importante ou
não para seu cotidiano e para a sociedade como um todo.
As gerações de crianças nascidas em ambiente que
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estimula o sedentarismo e o consumo excessivo e rotineiro
de alimentos pouco saudáveis acumulam riscos desde o nascimento tornando-as, portanto, mais propensas a desenvolverem doenças crônicas limitantes precocemente (PONTES,
2009). Sabe-se que os hábitos alimentares têm papel importante como influenciador de doenças graves e sistêmicas no
corpo humano, e que estas estão relacionadas intrinsicamente com dados alarmantes de casos mundiais, ou seja, por
todo o planeta é relatado grande quantidade populacional
de indivíduos com mazelas relacionadas a maus hábitos
alimentares. Partindo desse pressuposto vê-se a necessidade de trabalhar essa temática com mais atenção em vários
contextos, como na família, escola, trabalho, universidades,
e demais espaços coletivos. É importante explicitar que esse
é um problema de grandes proporções e bastante comum,
principalmente em zonas urbanas e grandes metrópoles.
Este estudo tem por objetivo identificar os processos de
escolha alimentar realizados por pessoas que compõem a
população de trabalhadores da região central de Teresina-PI.
Buscou-se, através da elaboração de Ilha Interdisciplinar
de Racionalidade (IIR) construir, numa perspectiva interdisciplinar, a caracterização desses processos de escolha
alimentar, tendo em consideração as influências de fatores
sociais, econômicos, e de atitudes em relação à alimentação
que, cotidianamente, realizam fora de casa.
A situação-problema escolhida foi “quais os processos
de escolha alimentar”, focando principalmente na situação
específica do momento em que o indivíduo esse encontra
fora de âmbito residencial, seja em sua casa, casa de conhecidos, ou em hotéis/apartamentos. Faz-se necessário tratar
a temática por uma perspectiva interdisciplinar, pois o tema
poderá ser melhor compreendido trabalhando na forma
de IIR, sabendo que as etapas processuais acarretarão em
resultados significativos. A pesquisa necessita de especialidades diversas, pois sendo uma indagação para os fatores
que ocasionam as escolhas alimentares, aborda uma gama
de disciplinas, tais como: geografia, politica, ciências sociais,
psicologia, biologia, medicina, bioquímica e alguns outros.

2. ELABORAÇÃO DA IIR
O que é uma IIR:
Uma IIR (Ilha Interdisciplinar de Racionalidade) é a organização metodológica de um trabalho em que se busca
especialidades e os especialistas, além de ter acesso a
outras disciplinas, para responder determinada questão
com o propósito de elucidar um projeto específico com
um produto final objetivo e acessível, dando total valor
a contribuição cedida por cada especialidade. Aliás este
produto final deve explicitar todas as contribuições feitas
por uma diversidade de áreas e indicar a relação destas
para a potencialização dos resultados.

Objetivos:
Sociais: Instigar os entrevistados em relação aos seus hábitos
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alimentares e o caminho em que a população está se dirigindo.
Pedagógicos: Aprender quais os fatores sociais, psicológicos e variados que influenciam na escolha alimentar como
justificativa para procurar trabalhá-las adequadamente e
especificamente focando em metodologias de intervenção.
Operacionais: produzir artefatos como mapa conceitual,
questionário, revisão bibliográfica, pesquisas online, consulta a especialistas.

Dimensões do problema:
Local: Na cidade de Teresina, cresce o número de fast food,
supermercados com produtos industrializados, lanchonetes,
e diminui o número de supermercados com produtos orgânicos, frutarias, feiras livres e o consumo de produtos derivados de cultivo local, como as hortas das zonas sul e norte.
Regional: O câncer de estômago é o segundo tumor mais
frequente entre os homens que vivem nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil. Proporcionalmente, essa incidência
é maior do que nas demais regiões do país, nas quais o
mesmo tumor ocupa a quarta posição entre seus habitantes
do sexo masculino. Um dos fatores que contribui para o
surgimento desse tipo de câncer é uma alimentação com
alto consumo de alimentos industrializados, defumados,
com corantes e conservados em sal. Além disso, sabe-se que
o câncer de estômago está muito ligado a costumes alimentares das regiões e sua incidência é maior nos países em
desenvolvimento do que nos desenvolvidos. Está ligado ao
baixo consumo de frutas, alta ingestão de carne vermelha
e de alimentos em conserva que liberam uma substância
cancerígena chamada nitrosamina (Portal r7, 2011).
Global: As palavras do relator da Organização das Nações
Unidas são o último apelo sobre o impacto da obesidade
na saúde mundial, que veio ser chamada de a epidemia do
século XXI. Segundo a Organização Mundial da Saúde,
embora a fome ainda seja um problema para 800 milhões
de pessoas, a má alimentação é um problema ainda maior:
Cerca de 1,4 bilhão de pessoas têm obesidade ou sobrepeso
no mundo, e a má alimentação está relacionada a problemas cardiovasculares, diabetes, artrites e alguns tipos de
câncer (EL PAÍS, 2014).

Linhas de ação do projeto:
1) Identificar os pontos principais classificando estes no
processo de escolha alimentar;
2) Revisar baseando na literatura e principalmente em dados
estatísticos a situação em que a problemática se encontra;
3) Aplicar questionário de cunho avaliativo para determinar
a situação da cidade;
4) Adjunto a especialistas e sites de pesquisa analisar os
resultados encontrados;
5) Procurar materiais prontos, infográficos, mapas conceituais, dados estatísticos que ajudem na montagem do
produto final.
6) Preparar um produto final que servirá como metodologia de intervenção procurando apresentá-la de forma
simplificada para a comunidade em geral.
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O clichê da IIR: Por clichê entende-se um conjunto de
representações corretas ou errôneas que uma investigação
tem de uma técnica. Trata-se de dar uma descrição espontânea conhecimentos prévios para a investigação (IMHOF &
SCHROEDER, 2012). É a primeira etapa que inicia um projeto de aprendizagem por resolução de situação-problema.
Sobre o que pretendo aprender?
Bioquímica, Psicologia e Saúde pública.
Qual a questão temática que me preocupa?
Quais critérios determinam o processo de escolha alimentar/nutricional dos sujeitos?
O que já sei sobre o problema/tema questão?
A relevância da questão dos processos alimentares e suas
pautas educativas na sociedade contemporânea.
Quais as minhas certezas (provisórias)?
Há um conhecimento prévio da população.
Quais as minhas dúvidas (temporárias)?
O assunto será relevante, pois há visivelmente um mau uso
da população com o conhecimento.
Em que contexto pretendo abordar a situação-problema?

Saúde Pública, trabalhadores do centro da cidade.
Como pretendo buscar dados/informações sobre o problema?
Questionários (Google, formulário docs).
Como pretendo organizar as informações coletadas?
Gráficos e tabelas com as respostas apresentadas.
Como pretendo organizar o meu produto?
HQ (história em quadrinhos).
Quem são os destinatários deste projeto de aprendizagem
baseada em problema?
Comunidade que trabalha pelo centro.

Panorâmica espontâneo:
Trata-se de expandir o contexto do clichê. Esta etapa é
ainda bastante espontânea, na medida em que ela não
envolve um especialista, entretanto, nesse momento, já se
pode organizar uma lista de especialistas como professores,
artistas, publicitários, psicólogos. Também se organiza uma
lista de tensões sobre as vantagens e inconvenientes em se
aprofundar determinados temas, e posturas adequadas a
cada momento (IMHOF & SCHROEDER, 2012).

Figura 1 – Mapa conceitual

Lista de conteúdos:
Tabela 1 – Conteúdos das especialidades para aprender
Disciplinas /
Áreas

Conteúdos

Ciências Sociais

Identificar quais os tipos de fatores sociais, de convívio com a soAspectos sociais ciedade (amigos, familiares, vizinhos, etc...) influenciam nas escolhas
alimentares.

Disciplinas /
Áreas

Conteúdos

Aspectos do problema

Geografia

Aspectos
demográficos

Identificar quais os tipos de fatores
regionais influenciam nas escolhas
alimentares.

Nutrição
Medicina

Aspectos nutricionais e
clínicos

Tabelar quais doenças estão relacionadas com a má nutrição.

Aspectos do problema

Psicologia

Aspectos
psicológicos

Identificar quais os tipos de fatores
psicológicos e pessoais influenciam
nas escolhas alimentares.

Economia

Aspectos
econômicos

Identificar quais os tipos de fatores
econômicos influenciam nas escolhas alimentares.

Indo à prática:
Com o acesso livre para pesquisas e buscas online, foi possível apresentar dados reais e de forma concisa, pois o embasamento foi fundamentado a partir de um grande acervo
de trabalhos e relatos, pelo mundo, território brasileiro e
na cidade de Teresina, PI.
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De acordo com os autores principais que foram utilizados como base, o perfil nutricional da população brasileira
mudou nos últimos anos. Desde a década de 1970, ocorre
declínio da prevalência de desnutrição e crescimento do
excesso de peso, que vem aumentando até os dias de hoje
(ESTIMA 2009). Além disso, ele apresenta dados que indicam a troca de base energética nas refeições da população
brasileira que inicialmente era os carboidratos e passa a
serem as gorduras.
É evidenciado pela POF (Pesquisa de Orçamentos
Familiares) feita pelo IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) de 2002-2003 que vem ocorrendo
processualmente à queda percentual de cereais na alimentação brasileiras sendo, 37,26% em 1974-1975 e 35,34% em
2002-2003.
Conforme mostra na tabela a seguir, a queda em alimentação de determinados produtos saudáveis e importantes
para uma boa qualidade de vida é notória e em alguns casos
abusiva como nos ovos.

Por último foi observado e avaliado as respostas para
saber se os perguntados sabem se uma alimentação balanceada não é representada pela quantidade de alimentos,
e sim pela proporção de nutrientes seguindo a pirâmide
básica alimentar.

Resultados:
Figura 2 – Gráfico representativo do percentual de
respostas (%)
Em média, quanto tempo você passa fora de casa (34 respostas)
2 à 4 horas

4 à 8 horas
5,9

8 à 12 horas

2,9

11,8

35,3

Tabela 2 – Pesquisa de orçamentos familiares 2002 – 2003
(IBGE)
Grupos de
alimentos

ENDEF 1974
– 1975

19871988

19951996

2002 2003

Feijões e outras
Leguminosas

8,13%

5,87%

5,71%

5,68%

Verduras e
legumes

1,14%

1,15%

1,00%

0,92%

Raízes/
tubérculos

4,85%

4,1%

3,58%

3,34%

Frutas/sucos
naturais

2,16%

2,66%

2,58%

2,35%

Ovos

1,15%

1,31%

0,9%

0,18%

Já nesta, indica os alimentos que deviam ser consumidos
de forma mais moderada, contudo estão subindo em seus
percentuais.
Tabela 3 – Pesquisa de orçamentos familiares 2002 – 2003
(IBGE)
Grupos de
alimentos

ENDEF
1974 – 1975

19871988

19951996

2002 2003

Carnes/
embutidos

8,96%

10,49%

12,98%

13,14%

Leite/derivados

5,93%

7,95%

8,2%

8,09%

Óleos/gorduras
vegetais

11,62%

14,61%

12,55%

13,45%

Banha/toucinho/
manteiga

3,04%

0,95%

0,77%

1,08%

Após consulta das especialidades e especialistas, foi aplicado um questionário de cunho quanti-qualitativo para
avaliar a decisão da população teresinense. O questionário
foi aplicado com 34 pessoas que aceitaram responderam
às perguntas. Houve alguns que não conseguiram ou não
optaram responder algumas perguntas por diversos fatores
como: medo, dúvida e incerteza no seu conhecimento acerca
do assunto. Foram desenvolvidas 11 perguntas, objetivas de
cunho quantitativo e subjetivas de cunho qualitativo.
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44,1

12 à 16 horas

Mais de 16 horas

Como exibido no gráfico, 44,1% das pessoas que responderam indicou passar de 8 a 12 horas fora de casa, e
apenas 2,9% indicaram passar apenas 2 a 4 horas fora de
casa. Interessante indicar que 5,9% indicaram passar mais
de 16 horas fora de casa.
Figura 3 – Gráfico representativo do percentual de respostas
Você se sente uma pessoa saudável (34 respostas)
Sim

Não

32,2%

61,8%

Um percentual de 61,8% das pessoas que responderam
à pergunta afirmara que não se sentem saudáveis levando
sua concepção própria de o que seria uma pessoa saudável.
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Após, foi perguntado se eles saberiam explicar o que
é uma pessoa saudável, e a maioria soube responder à
pergunta, além de que muitos indicaram inclusive alguns
nutrientes necessários para uma alimentação adequada.
Isto indica que existe um conhecimento prévio do conteúdo, contudo este não está bem estruturado e possui
alguns erros, evidenciando a necessidade de maior ênfase
no ensino de alimentação adequada. 2 pessoas não quiseram responder à pergunta.

O produto final foi montado tendo como preocupação
a informação que a população possui em relação a temática, como essa chegaria ao público-alvo e quão alto seria
seu impacto para estes. Por isso, foi preparado uma HQ
informativa que ensina de forma descontraída todos os
nutrientes necessários para uma alimentação saudável e
indicando a necessidade dos mesmos no organismo. Como
o público destinatário são jovens e a comunidade em geral,
foi utilizado uma linguagem simplória e curta.

Figura 4 – Produto final desenvolvido (HQ)

Disponível em: https://www.pixton.com/br/comic-strip/hak1cskf

O produto final pode ser utilizado em diversos níveis
com a finalidade de ensinar, incentivar, criticar e gerar subsídios para o leitor ter controle do assunto em debate. Um
exemplo seria a utilização em escolas de nível fundamental/
médio, que, podendo ser transformado para cartilhas, agiria

como uma forma alternativa de trazer o assunto de forma
criativa e atrativa para o público, podendo ser reestruturado
para o nível superior e ser distribuído em universidades e
institutos federais, atrelado a outros projetos e tendo em
mão uma variedade de recursos para trabalhá-lo.
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3. CONCLUSÃO
O trabalho como IIR obteve um resultado superior a qualquer outro mecanismo de metodologia possível de aprendizagem através de projeto e pesquisa, pois vê-se a necessidade de articulação interdisciplinar para resolução da
problemática a fim de obter resultados precisos que possam
se encaixar em uma proposta de ensino realmente efetiva.
Atrelar esse tipo de trabalho com programas institucionais, meios de divulgação locais e principalmente na
educação básica, seria uma abordagem que apresentaria
resultados riquíssimos, já que sendo um trabalho articulado
e que usufrui de uma diversidade de áreas para responder
a necessidade atual que se encontra na região, atrairia um
público mais amplo, que por mais heterogêneo que seja,
entenderia a potencialidade de suas áreas quando correlacionadas em um mesmo problema. Além disso, aumentaria a capacidade crítica dos alunos, tendo em vista que a
relação de disciplinas específicas com os problemas reais
que acometem o dia-a-dia é algo dificilmente explicitado
durante uma aula cotidiana.
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RESUMO – A sistematização do Cálculo Diferencial e Integral, ou simplesmente Cálculo, no início do século
XVIII, foi gerada a partir de novas descobertas e aplicações Matemáticas, pois essa ferramenta estende-se a
outros campos das ciências, sejam exatas, da saúde ou humanas. O presente trabalho buscou compreender
a importância do Cálculo Diferencial e Integral na formação de professores no Curso de Licenciatura em
Matemática, destacando a aplicabilidade em diversas áreas do cotidiano. O referencial teórico-metodológico
basilar foram os escritos de Almeida (2016), Catinin (2001), Fonseca (2015), Guedin (2004), dentre outros. O
caminho metodológico pautou-se na abordagem qualitativa, recorrendo às técnicas de coleta de dados bibliográfica, documental e empírica. Evidenciou-se a relevância dos futuros docentes conhecerem a aplicabilidade
do Cálculo para entender a dimensão conceitual e, assim, poderem contribuir com a formação dos discentes,
bem como despertarem a motivação por parte dos estudantes para o estudo desta temática. Pretendeu-se com
essa pesquisa contribuir com o trabalho dos docentes e aprendizado dos discentes na concepção, elucidação e
ilustração dos fatos deste ramo da Matemática e suas relações com outras áreas do conhecimento científico,
de modo específico na Física, Medicina e Biologia.
PALAVRAS-CHAVE: cálculo diferencial e integral; formação docente; experiência inovadora.
ABSTRACT – The systematization of the differential and Integral Calculus, or simply Calculation, in the early 18th
century, was generated from new discoveries and Mathematical applications, because this tool extends to other fields of
science, to be exact, or human health. The present study sought to understand the importance of differential and Integral
Calculus in the training of teachers in the course of degree in mathematics, emphasizing the applicability in various areas
of everyday life. The theoretical-methodological Foundation were the writings of Almeida (2016), Catinin (2001), Fonseca
(2015), Guedin (2004), among others. The methodological path was on a qualitative approach, using the techniques of
bibliographic data collection, documentary and empirical. Showed the relevance of future teachers meet the applicability
of Calculation to understand the conceptual dimension and thus be able to contribute to the training of students, as well as
awakening the motivation on the part of students to study this issue. With this research was intended to contribute to the
work of teachers and students in learning design, elucidation and illustration of facts of this branch of mathematics and
its relationship with other areas of scientific knowledge, specifically in Physics, Medicine and Biology.
KEYWORDS: differential and integral calculus; teacher education; innovative experience.

1. INTRODUÇÃO
Na contemporaneidade, com utilização das tecnologias,
a aquisição de conhecimentos precisa ir além dos cursos
ofertados nas instituições formais de ensino, ultrapassando
as fronteiras geográficas sem tempo e espaço definidos. Ou
seja, temos outros lócus, projetos, experiências e ferramentas que fornecem informações e geram conhecimento. O
processo de formação nos cursos de licenciatura precisam
ser redimensionados, para que os futuros docentes, ao
concluírem os cursos, além dos conhecimentos teóricos e
práticos disseminados no decorrer da formação, saibam
utilizar os aspectos didáticos-pedagógicos para mediar a
aprendizagem dos estudantes aliando-se a outras áreas e
sejam utilizados no cotidiano.

Desde o surgimento da humanidade, a Matemática
esteve presente nas diversas áreas. A Matemática, como
ciência dos números e dos cálculos, sempre foi utilizada
pelo homem para facilitar sua vida, como os egípcios na
engenharia e astronomia, bem como os gregos que a utilizaram como ciência lógica até a criação do Cálculo Diferencial
e Integral (FONSECA, 2015).
Para Fonseca (2015), com a sistematização do Cálculo
Diferencial e Integral, ou simplesmente Cálculo, por
Newton e Leibniz no início do século XVIII, criaram-se
infinitas possibilidades de novas descobertas e aplicações
da Matemática, pois essa ferramenta estende-se a todos os
campos das ciências, sejam exatas ou humanas. Com base
nessa acepção, objetivamos – neste artigo compreender a
importância do Cálculo Diferencial e Integral na formação
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de professores no Curso de Matemática, destacando a aplicabilidade em diversas áreas do cotidiano. Por objetivos
específicos, propomos analisar a relevância das disciplinas
de Cálculo nos cursos de licenciatura em Matemática, tornando mais atraente para os estudantes, de modo que possam utilizar os conceitos matemáticos enfocados em sala
de aula com o contexto no qual estão inseridos; descrever
as aplicações do cálculo para a resolução de situações-problema na formação docente em Matemática vinculada a
diversas áreas do conhecimento.
Diante das finalidades da investigação, para constituir
os aspectos metodológicos do texto, optamos pela abordagem qualitativa. É necessário que o pesquisador observe
os sujeitos e realize esforço para compreender as diversas
opiniões, destacando a característica para fazer uso da
abordagem qualitativa na formação docente. O estudo de
cunho qualitativo objetiva a compreensão, devendo ser de
natureza teórica e prática, concomitantemente. O trabalho corresponde à abordagem de investigação qualitativa,
recaindo sobre aspectos da formação docente nos cursos
de Matemática, no tocante às experiências no ensino do
cálculo diferencial e integral e sua aplicabilidade em outras
áreas. Por técnica de coleta de informações, escolhemos
a bibliográfica que toma por base materiais existentes,
analisados dentre livros e artigos aliando a pesquisa
empírica fomentada pela experiência docente no Curso
de Licenciatura em Matemática.
O lócus no qual a experiência ocorreu foi um dos campus
de uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializadas na
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos. As observações, assim
como as aplicações das situações-problemas na disciplina
de Cálculo Diferencial e Integral, ocorreram nas turmas de
licenciamento em Matemática e Física, no bacharelado em
Zootecnia, assim como no curso técnico em Edificações.
Ora trabalhamos questões específicas de Física, em outras
circunstâncias questões específicas do ramo da Zootecnia
e em situações destinadas ao ramo das edificações. Com
os licenciandos em Matemática, além de questões específicas nessa área do conhecimento, procuramos oportunizar
situações em que podem ser utilizadas o cálculo nas áreas
da Medicina, Astronomia, Biologia, dentre outras.
O Cálculo raramente é abordado sob uma perspectiva
histórica nos cursos de graduação. Entretanto, esta perspectiva histórica é fundamental para estabelecer uma
mediação entre a teoria matemática e suas aplicações.
Estudiosos de vários níveis de escolaridade apresentam
dificuldades de aprendizagem nos conteúdos matemáticos. É possível encontrar na literatura estudos que buscam
entender as razões dessas dificuldades e, ao mesmo tempo,
procuram encontrar alternativas para o ensino e principalmente, a compreensão desses conteúdos.
Para Almeida (2016), uma possível resposta para esse
baixo nível de desempenho é a falta de interesse dos discentes, e isso se estende aos estudantes que cursam as
disciplinas que necessitam de cálculo, como no caso da
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Matemática. Uma vez que o conteúdo é ensinado na grande
maioria das vezes de forma teórica, sem aplicações práticas, o estudante é conduzido ao desinteresse, deixando
de visualizar e compreender a finalidade e relevância do
assunto. A partir de ações formativas que deixam de aliar
teoria e prática, estes escolares sentem dificuldades para
resolver problemas práticos de outras disciplinas, uma vez
que o cálculo não foi contemplado de uma maneira que
despertasse o entendimento correto de como aplicar esse
conhecimento nas instituições formativas e na comunidade
em que vivem. As informações disseminadas em sala de
aula pelos professores necessitam instigar os estudantes
a conhecerem a ferramenta e, principalmente, utilizá-la
de maneira prática.
Dessa forma, com o escopo de gerar o entendimento
acerca da investigação, a revisão de literatura de nosso
escrito foi estruturada em dois momentos: inicialmente,
enfocamos a relevância do cálculo diferencial e integral; posteriormente, enfatizamos a aplicabilidade do
cálculo diferencial e integral no Curso de Licenciatura
em Matemática expandindo-a a diversas áreas do
conhecimento.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. A importância do cálculo diferencial e integral
na formação de professores de matemática
A formação docente é o momento de constituição da identidade pessoal e profissional. No momento da formação inicial, encontra-se a constituição do conhecimento docente,
ou seja, inicia-se durante o curso de graduação, perpassando toda a trajetória do professor. Isso implica dizer que
os sujeitos aprendem a ensinar, a planejar, a desenvolver
metodologias, a avaliar com seus professores e com seus
pares. Em outros termos, na graduação, é necessário que
os formadores promovam momentos que aliem teoria e
prática perpassando as fronteiras da sala de aula, uma vez
que as informações necessitam vincular-se ao contexto
social no qual a instituição formativa e os estudantes estão
inseridos.
Nóvoa destacou que a formação se constitui, através de
um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re) construção permanente de uma identidade pessoal”
(1995b, p.25). Neste sentido, a formação de professores vai
além da formação acadêmica, do acúmulo de conhecimento
e da aplicabilidade de técnicas, sendo necessária a análise
e o redimensionamento das práticas profissionais. Desse
modo, investir na formação docente é também investir na
pessoa, bem como nos saberes de sua experiência, tendo
como escopo o paradigma do homem em processo de construção de aprendizado em diversas áreas; ou seja, cabe ao
docente compreender os aspectos teóricos repassados na
formação e vinculados às outras áreas de conhecimento.
Para que a aprendizagem dos estudantes nos cursos
de licenciatura seja significativa, os “conteúdos” devem
ser analisados e apresentados de modo a estruturarem
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uma rede de significações. “Conteúdo”, portanto, não é
informação que se acumula, mas ferramenta com a qual
se aprende a aprender e, por saber aprender, conseguir se
transformar. Sendo assim, é importante que os discentes
compreendam alguns conceitos históricos em algumas
áreas e possam (re)significar as dimensões teórico-práticas.
Na concepção organizada por Schneider (2010), desde os
primórdios das civilizações, a matemática vem evoluindo
com a humanidade, assim como todas as ciências. Esta
evolução deixou para trás uma sociedade de subsistência,
que passou por diferentes transformações até chegar à era
capitalista. A matemática que foi utilizada para resolver
situações reais específicas do homem passou a ser uma
ferramenta capaz de contribuir para a resolução de problemas em diferentes áreas do conhecimento. Daí surgiu
a necessidade de sistematizar, organizar e resolver tais
problemas, os quais possibilitaram o surgimento e o desenvolvimento de áreas importantes da matemática, como o
Cálculo Diferencial e Integral.
O Cálculo Diferencial e Integral, através de seus conceitos e resultados, perpassa os aspectos matemáticos, uma
vez que permite resolver diversas situações-problema do dia
a dia, e em diversas áreas, como por exemplo: Engenharia,
Ecologia, Computação, Administração, Economia, Física,
Medicina, dentre outras. Então, por este vasto campo de
aplicações se justifica a introdução e estudo do Cálculo
Diferencial e Integral em muitos cursos de graduação,
(LIMA e SILVA, 2012). Sendo assim, destacamos que os
conhecimentos acerca do Cálculo Diferencial e Integral
podem auxiliam no trabalho dos professores de Matemática
e de outras áreas, aspecto que pode gerar ações formativas
interdisciplinares indo além dos espaços formativos.
A palavra Cálculo é originária do latim “calculus”. Na
Roma Antiga, era uma pequena pedra ou seixo usado para
contagem e jogos, e o verbo latino “calculare” passou a significar “figurar”, “computar”, “calcular” (SIMMONS, 1987).
Na contemporaneidade, consoante Catinin (2001, p,
11), “a palavra Cálculo indica um método ou sistema de
métodos para resolver certos tipos de problemas quantitativos, como: o cálculo das probabilidades, cálculo lógico,
cálculo das diferenças finitas, cálculo vetorial, cálculo dos
resíduos [...]”. Dessa forma, a palavra cálculo pode ser traduzida como uma ferramenta no auxilio a resolução de
diversos problemas em várias áreas da matemática e de
outras ciências e que pode ser utilizada no contexto em
que os estudantes estão inseridos.
Com as modificações na história da humanidade, percebemos que a palavra cálculo tem muitas variações e define
diversas metodologias a serem aplicadas para a resolução
de problemas dependendo do contexto, área de estudo
ou campo de trabalho. Sendo que o principal objetivo do
cálculo “é servir de base para as diversas carreiras, devido
a sua grande aplicabilidade, desempenhando importante
papel como linguagem na representação dos fenômenos
e como instrumento para a resolução de problemas”(CATAPANI, 2001, p. 50).
A expressão Cálculo Diferencial e Integral, ou abreviadamente Cálculo, designa basicamente dois processos: a

derivação e a integração. A derivação relaciona-se com a
descrição e mensuração da maneira como as coisas variam,
se movem e crescem. Os problemas de engenharia, diferente da matemática pura, são satisfeitos com resultados
considerando-se apenas algumas aproximações. Sendo
assim, é conveniente que se aprendam mecanismos de
simplificação de cálculos para resolvê-los de forma mais
rápida, ainda que o resultado obtido seja aproximado. Uma
ferramenta que simplifica os cálculos necessários é a derivação, já a integração talvez seja a ferramenta do cálculo
que seja aplicada em mais situações, principalmente relacionadas à física. A integração consiste em um somatório
de parcelas muito pequenas conhecidas por infinitesimais.
(STEWART, 2002).
A derivada e a integral são duas noções básicas do
Cálculo. Do ponto de vista geométrico, a derivada está
ligada ao problema de traçar a tangente em uma curva,
enquanto que a integral está relacionada com o problema
de determinar a área de certas figuras planas, mas também possui muitas outras interpretações possíveis. Na
realidade, a descoberta de Newton e de Leibniz foi que a
Matemática, além de lidar com grandezas, é capaz de lidar
com a variação das mesmas (GUEDIN, 2004).
Uma das formas mais simples de interpretar e entender
o processo de derivação é concebê-lo como a inclinação
(declive) da reta tangente ao gráfico de uma função, y = f
(x), conforme a figura 1.
Figura 1 – Interpretação geométrica da derivação e
integração

A partir das dimensões abordadas na figura, outros
problemas podem ser estudados e, consequentemente,
solucionados; por exemplo, o caso dos pontos de máximo e
mínimo de uma função. Nesses pontos, as retas tangentes
são horizontais, ou seja, com inclinação zero. Para Catinin
(2001), esta aplicação do conceito de derivada de uma
função mostrou-se útil em diferentes áreas das Ciências.
Quanto ao processo de integração, tem o seu ponto de
partida nos problemas de quadratura de curvas, ou seja,
a área limitada por uma curva, como podemos observar
na Figura 1.
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Segundo Catinin (2001), assim como em outras áreas
da Matemática, o Cálculo surgiu e se desenvolveu a partir de uma combinação entre problemas, formulações de
conceitos e teorias adequados para resolvê-los. Por sua
vez, essas teorias suscitaram novos problemas e novas teorias e, consequentemente, a formulação de um conjunto
compreensivo de regras operacionais para a solução de
diversos problemas.
Sendo assim, nos Cursos de licenciatura em Matemática,
o Cálculo tem um valor ímpar não só na resolução ou simplificação de problemas que envolvem matemática pura
mas também questões reais que habitam os vários ramos
da ciência. Portanto, cabe aos formadores de professores
de matemática dar subsídios para que os discentes possam
atuar no ensino conhecendo a aplicabilidade do Cálculo em
qualquer área do conhecimento, Uma vez que ser docente
do ensino de Matemática permite transitar nas mais diversas áreas e, muitas vezes, propor desafios e problemas que
não foram revelados no decorrer da formação do professor
no curso de Matemática.
Diante disso, quais as contribuições da disciplina
Cálculo? Procuramos responder ao questionamento descrevendo a aplicabilidade do cálculo diferencial e integral
em diferentes áreas e ciências, bem como a experiência
vivenciada na formação de professores de Matemática nas
aulas da disciplina intitulada de Cálculo II, ofertada no
segundo semestre do curso de licenciatura em Matemática.

2.2. Experiências nas aulas de matemática com
destaque para as aplicações do cálculo diferencial
e integral no cotidiano
No que concerne aos desafios de qualidade, especificamente
na formação de professores, Masetto (2010) destacou que,
[...] para elevar o nível de qualidade do ensino de graduação exige que nossos educandos aprendam a reconstituir o
conhecimento, a descobrir um significado pessoal e próprio
para o que estão aprendendo, a relacionar novas informações
com o conhecimento que já possuem, com as novas exigências do exercício de sua profissão, com as necessidades atuais
da sociedade em que vão trabalhar (p.11 e 12).

Mediante acepção descrita pelo autor, evidenciamos que,
na experiência formativa, é necessário a reconstrução do
conhecimento a partir do significado pessoal do que está
sendo ensinado e, principalmente, do que está aprendendo.
Aprendemos os conteúdos, as atividades que nos interessam e servir-nos-ão seja na vida cotidiana ou nas atividades
profissionais. Desta feita, o docente da Matemática “além
de aprender a utilizar o Cálculo Diferencial e Integral em
sua área de formação” pode realizar a transposição didática,
para que esses conteúdos sejam utilizados pelos futuros
professores em outras áreas e situações.
As aplicações ocorreram em um dos campi do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE),
de modo específico na disciplina ofertada no segundo semestre do curso de licenciatura em Matemática, denominada
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de Cálculo II, que objetivava desenvolver o conhecimento
e as habilidades dos discentes para o Cálculo Diferencial e
Integral de Funções Reais a Uma Variável Real.
Segundo Guedin (2004), o Cálculo Diferencial e Integral
surgiu motivado por alguns problemas do cotidiano como
medidas de áreas e curvas, mas a abstração e a sofisticação
das ideias que, a partir de então, foram desenvolvidas fez
com que se tornasse um assunto fundamental, com aplicações que vão além da Matemática, podendo ser utilizado
na Física, Química, Estatística, Economia e muitas outras
áreas do conhecimento.
O Cálculo Diferencial é usado na determinação de órbitas
de astros, satélites, mísseis; na análise de crescimento de
populações, sejam de seres humanos ou de bactérias, em
medida de fluxos, seja fluxo sanguíneo, de carros em estradas, ou de águas em canos; em importantes problemas de
otimização, tais como a identificação das quantidades ideais
de produção que minimizam custos, quais as que maximizam lucros, determinar qual a melhor maneira de empilhar
pacotes sob certas condições, como construir reservatórios
para água nas cidades mais populosas com máxima capacidade, como achar o melhor caminho de modo a minimizar
o tempo de percurso, qual o melhor ângulo para construir
um teto com certas características, dentre outros. Por estes
motivos, o Cálculo Diferencial e Integral é um conteúdo
indispensável em quase todos os campos da ciência pura e
aplicada. Os métodos e as aplicações do cálculo estão entre
as maiores realizações intelectuais da civilização, uma conquista cultural, social, e científica.
Sua gênese procurou atender as necessidades matemáticas, basicamente mecânicas dos cientistas dos séculos
XVI e XVII. A finalidade do cálculo diferencial é calcular
taxas de variações, permitindo que as pessoas definissem
os coeficientes angulares de curvas, calculassem a velocidade e a aceleração de corpos em movimento e determinassem os ângulos que seus canhões deveriam ter a
ser disparados para obter maior alcance, além de prever
quando os planetas estariam mais próximos ou distantes
de si. O cálculo integral tem por fim determinar a função
a partir de informações a respeito de sua taxa de variação,
permitindo que pessoas calculassem a posição futura de
um corpo a partir de sua posição atual e do conhecimento
das forças que atuam sobre determinando volume e massa
de sólidos arbitrários.
Para que os licenciandos entendessem a aplicabilidade
do cálculo no decorrer da disciplina Cálculo II propormos,
a resolução de situações-problema em cinco áreas. Para
esse escrito, a título de descrição da experiência formativa,
evidenciaremos três situações, uma na Física, a seguinte
na Medicina e, por último, a Biologia.

2.2.1. Na física
Alguns autores brasileiros, a exemplo de Ávila (2006),
sugerem, que tópicos sobre derivadas e integrais sejam
introduzidos no Ensino Médio, sendo assim, o professor de
Matemática precisa conhecer esse conteúdo para ensinar.
Na situação-problema descrita abaixo, dispomos de uma
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questão do Ensino Médio, resolvida com técnicas básicas de
derivação e, trabalhada com os licenciados de Matemática,
organizada por Fonsêca (2015, p. 28 – 29):
Um móvel desloca-se sobre um seguimento de reta obedecendo à equação horária s = sent (Unidade do SI). Determine:
a) Sua velocidade instante

segundos.

Portanto, a questão trata-se de uma aplicação da equação geral, onde A = 1 e m = 0. Derivando-se a função s(t) =
sent, obtém-se:

b) Sua aceleração no instante

referente ao modelo Count, que é uma fórmula empírica
usada para predizer a altura de uma criança em idade pré-escolar. A questão foi pesquisada nos estudos de Fônseca
(2015, p. 27-28). Se h(x) denota a altura (em centímetros)
na idade x (em anos) para
, então h(x) pode ser
aproximada por h(x) = 70,228 + 5,104x + 9,222lnx.
a) Construa o gráfico da função e da sua derivada, que
representa a taxa de crescimento da criança.
Figura 2 – Altura e taxa de crescimento da criança

segundos.

Derivando a velocidade em função do tempo, tem-se:

b) Estime a altura e a taxa de crescimento quando uma
criança atinge a idade 2 anos.
Logo, sua velocidade e sua aceleração são, respectivamente,

.

Dessa forma, temos situações que envolvem os conceitos de cálculo, velocidade e aceleração; situações
que envolvem os conceitos de força, trabalho, energia
e momentum linear; situações que envolvem análise e
interpretação de gráficos da cinemática e situações
que envolvem conceitos básicos da trigonometria e da
álgebra vetorial. Na questão acima, podemos verificar
o cálculo da velocidade instantânea e da aceleração com
a utilização da derivação, ferramenta matemática trabalhada na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral.
Durante o curso, o discente aprende as disciplinas
básicas, normalmente essas são abordadas de forma
essencialmente teórica, com poucas aplicações práticas.
Em função disso o estudante, por vezes, não se sente
interessado sobre aquele assunto e tem dificuldades em
interpretar o que está aprendendo e, consequentemente,
utilizar em sua prática.

2.2.2. Na Medicina
Na área da medicina, procuramos resolver uma questão

Substituindo, achamos h(2) = 86,83, ou seja, quando
uma criança atinge 2 anos, mede aproximadamente 87 cm.
A taxa de crescimento é dada pela derivada de h, a qual é
. Assim, quando x = 2, temos h’(2)
= 9,715, ou seja, aos dois anos uma criança cresce cerca de
9,7 cm/ano.
c) Quando a taxa de crescimento é máxima e mínima?
Quanto vale estas taxas?
Pelo gráfico observamos que a taxa de crescimento é decrescente no intervalo considerado, o que
pode ser confirmado pela derivada de h’(x), dada por
. Assim, a taxa de crescimento será máxima no menor valor de x, ou seja, em
e será mínima, no maior valor de x, ou em x = 6.
O valor máximo da taxa de crescimento é, portanto,
e o valor mínimo, h’(6) = 6,64cm/ano.
Ao responderem o problema, os estudantes perguntam
se existe uma fórmula que possa calcular diretamente, fornecendo o resultado final. Sabemos que, em muitos casos,
isso é possível, mas como saber se a fórmula realmente está
correta e se é valida para qualquer caso? Devemos, então,
conhecer o processo que a originou. Diante do exposto,
evidenciamos que os discentes trazem, em sua bagagem
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estudantil, posturas imediatistas, como se o real pudesse
ser representado por uma única fórmula e resolvesse problemas de qualquer natureza sem levar em consideração
as interferências exteriores, a complexidade do trabalho
com vidas e a subjetividade humana.

2.2.4. Na biologia
Para o estudo da Biologia, selecionamos uma situação-problema organizada por Schneider (2010, p. 39).
Uma colmeia com uma população inicial de 100 abelhas
cresce a uma taxa de n’(t) abelhas por semana. O que
representa?

Como n(0) é a população inicial de abelhas, então n(0)
= 100.
Assim,
representa
o aumento da população de abelhas nas 15 primeiras semanas. Então,
representam a
população total de abelhas depois de 15 semanas.
Foram apresentadas algumas aplicações que envolvem
o estudo teórico, assim como a aplicabilidade no cotidiano.
Logicamente que, para desenvoltura desses casos propostos, o leitor precisa ter certo arcabouço teórico para
sua elucidação, ficando clara a necessidade do estudo da
teoria aliada à prática do Cálculo e das suas Derivações.
Constatamos que a formação e construção dos raciocínios
para os estudos de Cálculo Diferencial e Integral levaram
tanto tempo para serem estabelecidos e podem ser aplicados em áreas diversas do cotidiano. Seria interessante
que essas aplicações fossem de domínio dos estudantes
universitários os quais escolhem o curso de Matemática
e também dos acadêmicos das demais áreas de ciências,
uma vez que acreditamos ser esta uma condição para que
o estudo de Cálculo torne-se mais difundido.

3. CONCLUSÃO
Desde os princípios da humanidade, o homem buscou maneiras, métodos e técnicas que facilitassem sua vida. A matemática surgiu nesse intuito e, consequentemente, o Cálculo
Diferencial e Integral (FONSÊCA, 2015). Apesar da importância dessa ferramenta, raramente é abordada numa perspectiva
histórica ou aplicada nos cursos de graduação, o que poderia
estar causando um baixo desempenho e o desinteresse dos
futuros docentes. Portanto, é fundamental estabelecer uma
ponte entre a teoria matemática e as suas aplicações.
A sistematização do Cálculo Diferencial e Integral,
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ou simplesmente Cálculo, no início do século XVIII, foi
gerada a partir de infinitas possibilidades e novas descobertas e aplicações da Matemática, pois essa ferramenta
estende-se a outros campos das ciências, sejam exatas,
humanas ou da saúde. O presente trabalho buscou compreender a importância do Cálculo Diferencial e Integral
na formação de professores no Curso de Matemática, destacando aplicabilidade em diversas áreas do cotidiano.
Desse modo, buscamos desvelar a aproximação entre a
importância e a aplicação do Cálculo, relacionando com
o modo como é ensinado nos cursos de licenciatura em
Matemática, apresentando uma significação para o que
é aprendido nas disciplinas de Cálculo e tornando-o mais
atraente para os estudantes, para que possam vincular os
conceitos matemáticos enfocados em sala de aula com a
realidade do cotidiano.
A temática dessa investigação destina-se aos estudantes
e professores dos cursos de graduação, especificamente das
licenciaturas em Matemática, como forma de incentivo ao
estudo desse conteúdo, visando à apresentação do Cálculo
de forma significativa. Portanto, objetivamos mostrar a
importância dessa ferramenta matemática a ser reconhecida como uma disciplina indispensável para a formação
científica do homem contemporâneo, pois está presente
em diversas áreas do conhecimento humano. Sendo assim,
os conhecimentos adquiridos em um curso de Cálculo
Diferencial e Integral, capacita-nos a analisar e solucionar
uma diversidade de situações-problema.
A formação e constituição do raciocínio para o estudo
de Cálculo Diferencial e Integral, no curso de licenciatura
em Matemática referenciou que se deve buscar diferentes
estratégias de ensino, que facilitem a compreensão dos
discentes acerca dos conteúdos. Sendo assim, evidenciamos que esse campo de estudo continua em aberto para
outros trabalhos que venham complementar essa pesquisa
e atendam as expectativas dos que trabalham e estudam
nos cursos de formação docente.

4. REFERÊNCIAS
ÁVILA, Geraldo. (1985). Evolução dos Conceitos de Função e
de Integral. Revista Matemática Universitária, nº1. Sociedade
Brasileira de Matemática.
ALMEIDA, João Emanuel de, O uso das funções de várias
variáveis no ensino da engenharia: conceitos e aplicações.
Artigo Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO, Disponível em: <http://
www.portaleducacao.com.br/engenharia/artigos/71788/o-uso-das-funcoes-de-varias-variaveis-no-ensino-da-engenharia-conceitos-e-aplicacoes> Acesso em: 10 de maio de 2016.
BARON, Margareth. Curso de história da Matemática: origens
e desenvolvimento do cálculo. Brasília: UNB, 1985. 5 v. 298 p.
CATAPANI, Elaine Cristina. Cálculo em Serviço: Um Estudo
Exploratório. Bolema, Rio Claro, SP, Ano 14, n.16, p. 48 –
62, 2001.
CATININ, Veriano de Sousa. A origem do cálculo diferencial

EIXO TEMÁTICO 6

Cálculo diferencial e integral: experiências no curso de licenciatura em matemática

e integral. Rio de Janeiro: Trabalho Monográfico apresentado à Universidade Candido Mendes pró-reitoria de planejamento e desenvolvimento diretoria de projetos especiais
projeto a vez do mestre, 2001.
FONSÊCA, Daniel Ribeiro da. Noções de Cálculo
Diferencial e Aplicações. Teresina: Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Piauí, Pós Graduação
em Matemática, 2015.
GUEDIN, Juliana. Cálculo diferencial e integral: o ensino
como uma abordagem histórica e suas contextualizações.
Criciúma: Monografia apresentada à Diretoria de PósGraduação da Universidade do Extremo Sul Catarinense
– UNESC, 2004.
LARSON, Roland Edwards. Cálculo com aplicações. Rio de
Janeiro: LTC, 1998. 711 p.
LIMA, A. L. & SILVA, S. C. R. Aplicações do cálculo diferencial e integral II no curso de Engenharia Mecânica. XVII
SICITE – Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica
da UTFPR, 2012.
LUIZ, E. A. J. & De CÓL, L. Interdisciplinaridade entre as
disciplinas de Cálculo Diferencial Integral e Estatística
no curso de Engenharia. IV Colóquio Internacional De
Educação: Educação, Diversidade E Ação Pedagógica, 2014.
MASETTO, Marcos Tarcisio. O professor na hora da verdade: a prática docente no ensino superior. São Paulo,
Avecamp, 2010.
NÓVOA, Antônio. (org). Os Professores e sua Formação.
Portugal: Publicações Dom Quixote, 1995b
STEWART, James. Cálculo – Vol. 2. Cengage Learning, 2002.
SCHNEIDER, Juliana Cristina, 2010, cálculo integral: sua
história e suas aplicações nas diversas áreas do conhecimento. Pág. 39.

Experiências educacionais inovadoras
ISSN: 2525-9571

565

Residência médica em centro de atenção psicossocial: a construção de uma nova
formação em psiquiatria
Medical residency in psychosocial care center: the construction of a new training in psychiatry
1

UNZUETA, L. B. 1

Universidade Federal de São Paulo, Mestrado em Ciências da Sáude
Leandro.unzueta@gmail.com

RESUMO – Inaugurou em 2014 na cidade de São Bernardo do Campo, uma residência médica em psiquiatria
com um formato revolucionário até então, que se desenvolve inteiramente no âmbito da reforma psiquiátrica,
se utilizando da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como espaços hegemônicos de formação. Sendo também uma residência médica associada a uma Secretaria Municipal
de Saúde e não a uma Universidade, diferença essa deveras importante e inovadora, pois os interesses da
comunidade e das políticas públicas do SUS surgem necessariamente em primazia frente a intenções outras
advindas da Universidade e do meio acadêmico. O objetivo principal deste trabalho visa acompanhar e descrever a vivência dos residentes médicos em psiquiatria nesse modelo de ensino. Foram realizadas entrevistas
semiestruturadas com todos os residentes do primeiro e do segundo ano, totalizando dez entrevistas. Esse
material será analisado utilizando a Análise de Discurso, tentando identificar os diferentes elementos que
potencializam ou inibem esse processo de aprendizagem via educação permanente. Partindo da hipótese que
a formação médica centrada no hospital e em suas práticas tradicionais se baseiam em paradigmas muito
diferentes da proposta de cuidado oferecida por uma RAPS. Esperamos assim ter subsídio teórico para discutir
um novo modo de formação em psiquiatria, mais afinado com a reforma psiquiátrica, as políticas públicas
atuais e as necessidades sociais.
PALAVRAS-CHAVE: serviços de saúde mental; internato e residência; psiquiatria; formação profissional;
educação permanente.
ABSTRACT – Inaugurated in 2014 in the city of São Bernardo do Campo, a medical residency in psychiatry with a
revolutionary format so far, which is fully developed in the context of psychiatric reform, using the Psychosocial Care
Network (RAPS) and the Psychosocial Care Centers ( CAPS) as hegemonic spaces formation. Being also a medical residency
associated with the Municipal Health Department, not a university, a difference that truly important and innovative as
the community’s interests and public policy SUS necessarily arise in priority against other coming from the University
intentions and means academic. The main objective of this work aims to monitor and describe the experience of resident
doctors in psychiatry this teaching model. Semi-structured interviews were conducted with all residents of the first and
second year, total of ten interviews. This material will be analyzed using the Discourse Analysis, trying to identify the
different elements that enhance or inhibit the process of learning through continuing education. Assuming that medical
education focused on hospital and their traditional practices are based on very different paradigms of care proposal offered
by RAPS. We hope to have theoretical benefit to discuss a new training mode in psychiatry, more attuned to the psychiatric
reform, the current public policies and social needs.
KEYWORDS: mental health services; internship and residency; psychiatry; professional qualification; continuing education.

1. INTRODUÇÃO
Historicamente podemos pensar a criação do Sistema
Único de Saúde (SUS) como um grande avanço e uma
grande conquista quando se pensa no direito do Brasileiro
a saúde, contudo, não podemos deixar de lado todos os
conflitos políticos e ideológicos que cercam essa discussão.
Ainda hoje o SUS enfrenta muita resistência – e até mesmo
descrédito – frente às políticas de mercado que vêem na
saúde um nicho econômico importante. Atrelado a isso de

maneira quase que visceral, encontramos disseminados
dentro e fora dos locais onde se exerce a saúde um embate
de forças político-econômicas significativo que envolve
desde as grandes corporações até as categorias profissionais envolvidas e suas instituições de ensino.
Dentre esses embates, a formação do profissional
médico acaba por ser uma questão em si, já que
[....]é um senso comum a afirmativa de que o que acontece
com o mercado de trabalho influencia, ou mesmo determina,
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a conformação do ensino no interior das escolas médicas. É
muito conhecida a polêmica, ou melhor a tensão, que invadiu as escolas médicas nestas últimas décadas, entre uma
formação terminal de um médico generalista ou especialista.
(MEHRY, 1999a)

Muitos desses tensionamentos giram entorno do modelo
tradicional de atenção em saúde praticado e ensinado no
Brasil, modelo datado do século XX, influenciado por uma
percepção positivista do ser humano, ou seja, que vê o ser
humano como um corpo puramente biológico, fragmentado, cindido, desconectado de sentido, repleto de sintomas
e possíveis diagnósticos.
Segundo autores como Merhy e Aciole (2003), que retomam o trabalho de Schraiber (1994), Foucault (1994) e Santos
(1998), esse modelo positivista vem garantir a ampliação da
capacidade de medicalização de qualquer parte do corpo,
pois se trata, nessa perspectiva, de uma questão agora estritamente biológica. E sendo assim domínio da biologia,
acaba por ser destrinchado em inúmeras partes, com o
objetivo claro de conhecer toda e qualquer verdade que se
encerre no corpo como tal. Esse esquartejamento, muitas
vezes literal, ocorre em todos os níveis possíveis e passíveis de análise instrumental e tecnológica, chegando ao
reduto molecular, de átomos à células, passando de tecidos
a complexos sistemas. Nada escapa do olhar microscópico
e esquartejador desse modelo médico, dito então como
seguro, conhecedor de uma verdade intrínseca, mas que por
muito querer conhecer, acaba por cegar-se e deixa escapar
aquilo que mais vale, o sujeito. O ser em sua essência se
torna pedra através desse olhar de medusa.
E sob esse olhar petrificante se estrutura um paradigma hegemônico de uma prática, de um saber e de uma
ideologia. Para nós nesse momento, cabe atentar para a
maldição que cria ano após ano, mais e mais Górgonas:
a escola médica tradicional, que se alicerça como Atenas,
acima e distante da humanidade por possuir algo divino:
a verdade científica.
Sob tal paradigma organiza-se a estrutura curricular da formação do médico, de modo que este, enquanto aluno, vai ser
inicialmente apresentado ao silêncio formolizado do cadáver
a dissecar e, durante os dois primeiros anos de sua formação, consumirá o tempo de sua jornada em fazer-se médico
na apropriação dos diferentes planos anátomo-funcionais.
Como etapa intermediária, o estudante será apresentado
a uma rica taxonomia de sinais e sintomas, tomada numa
linguagem específica, a semiologia, cujo valor de uso lhe
permite compreender, significar e intervir sobre um corpo
- agora vivo - mas que continua a se manifestar pelo silêncio
dos órgãos que o médico vê, apalpa, percute e pressiona.
Finalmente, esse corpo será estilhaçado numa interminável
variedade de disciplinas que formatam e organizam o saber
interventor e que “desconstrói” o corpo humano em seus
vários órgãos, sistemas e aparelhos, cada qual definindo uma
especialidade que delimita seu campo de abrangência a partir
de uma suposta integração dos vários sistemas e aparelhos.
Tal integração só se daria nos planos abstratos de um lugar
inexistente e responde pela fragmentação da prática médica,
que, por sua vez, formata a própria escola médica (SANTOS,
1998; apud MERHY & ACIOLE, 2003).
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Ainda segundo Mehry (2003), esse sistema de ensino sofre
diversas tensões que são resultantes de um ciclo crônico de
crises decorrentes da sua própria lógica, que infrutiferamente tenta dar cabo de sua tarefa implícita de produzir
saúde e felicidade através de uma busca tecnológica incessante, logo, muito se discute sobre quais seriam os paradigmas a substituir esse modelo tradicional fadado ao fracasso.
Nesse sentido de criar novos paradigmas, a psiquiatria tem
se mostrado a área com maiores avanços, já que, no campo
de saúde mental a medicina tecnológica encontra inúmeras
dificuldades em provar sua eficácia, mesmo se esforçando
com afinco para garanti-la. Sendo assim, essa ineficácia abre
demanda para novas estratégias de trabalho.
A maior prova desse avanço rumo a um novo paradigma
de cuidado na saúde mental se deve justamente aos movimentos da Reforma Psiquiátrica em diversos lugares do
mundo, principalmente em Trieste, na Itália. Como resultante desse processo de ruptura, surgem diversas estratégias, equipamentos e ferramentas para lidar com a dita
“loucura” que diariamente coloca em xeque o saber médico
biológico positivista tradicional.
É o que nos diz Rotelli (1990) em seu brilhante texto “A
instituição inventada”, onde aponta a falência psiquiátrica
tradicional por ter como objeto a “doença” mental, mais precisamente, retoma do livro de Franco Basaglia que a instituição a ser negada não é simplesmente o manicômio ou o
saber médico, é “o conjunto de aparatos científicos, legislativos, administrativos, de códigos de referência cultural e de
relações de poder estruturados em torno de um objeto bem
preciso: “a doença”, à qual se sobrepõe no manicômio o objeto
“periculosidade”. Nessa instituição a ser negada, a psiquiatria
tecnológica e positivista teria um papel chave e fundamental:
o de tratar a doença de forma biológica e normalizadora.
A falência desta empreitada se dá justamente pelo fato da
loucura não ser simplesmente biológica, mas social, cultural,
político, necessitando assim de equipamentos e estratégias
adequadas com esse grau de complexidade, ao invés de tratar
um corpo adoentado, se faz necessário tratar um sujeito que
sofre e suas relações sociais.
Para tal tarefa se faz necessário a invenção de novas
instituições, ou melhor dizendo, de instituições inventivas, pois, ao contrário do saber positivista, não temos a
resposta exata para lidar com a loucura em seu grau de
complexidade real, que abrange não a doença, mas o sujeito
e seu lugar social. Sendo assim, além de inventar respostas,
é necessário que as invente constantemente. Um lugar
com essa capacidade deve ter em seu bojo uma constelação
“de artistas, homens de cultura, poetas, pintores, homens
de cinema, jornalistas, de inventores de vida, de jovens,
de trabalho, festas, jogos, palavras, espaços, máquinas,
recursos, talentos, sujeitos plurais e o encontro de tudo
isso” (ROTELLI, 1990).
Após a Reforma Psiquiátrica Brasileira, consolidada
pela Lei 10.216 de 6 de Abril de 2001, criaram-se diversos
equipamentos de saúde para dar conta da loucura em seu
maior grau de complexidade. Um desses equipamentos de
saúde é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), aparelho
substitutivo dos até então conhecidos manicômios. O CAPS,
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mesmo sendo campo das práticas inventivas propostas
pela Reforma Psiquiátrica, acaba sendo também campo
de embate prático e ideológico entre o modelo tradicional
e o substitutivo, já que as novas propostas de cuidado são
colocadas à prova constantemente, principalmente por
estarem na contramão do conhecimento e cultura hegemônicos apresentados anteriormente. Contudo, esse lugar
de tensionamentos e disputas, constituintes pela própria
natureza do CAPS, também é um lugar de ricas potencialidades de aprendizado, vindo a se tornar - cada vez mais
– palco de estágios e residências, lugar de interesse para
pesquisadores e espaço de estratégias do trabalho em rede,
sendo assim, uma vanguarda no campo da saúde e da educação, de forma a serem esses dois campos indissociáveis.
Adentrando no campo do ensino no ambiente de trabalho, e retomando a tensão proveniente da ruptura de
paradigmas ilustrada anteriormente, assim como a construção de novos modelos de formação médica, inaugurou
em 2014 na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de
São Paulo, uma residência médica em psiquiatria com um
formato revolucionário até então, pois se desenvolve quase
que inteiramente no âmbito da reforma psiquiátrica, se
utilizando da RAPS e dos aparelhos CAPS como espaço
quase hegemônico de formação. Sendo também uma residência médica associada a uma Secretaria Municipal de
Saúde e não a uma Universidade, singularidades únicas e
de extrema importância, pois os interesses da comunidade
e das políticas públicas do SUS surgem necessariamente
em primazia frente a intenções outras advindas do meio
acadêmico e econômico.
Essa formação alicerçada nos ideais da reforma psiquiátrica e do SUS só se torna possível a partir de três elementos
fundamentais:
1 – A existência de uma legislação que dê suporte para tal,
como a Resolução da Comissão Nacional de Residência
Médica nº2 de 17 de maio de 2006.
2 – Uma rede de equipamentos de saúde preparada para
a recepção e execução dessa residência médica, tendo em
vista a singularidade desse projeto de formação.
3 – Vontade e força política para a execução dessa residência
médica de forma desvinculada a uma universidade.
Considerando essa série de inovações no âmbito da formação psiquiátrica, cabe nos agora questionar: como se dá
uma residência médica psiquiátrica realizada quase que
exclusivamente em um CAPS? Quais elementos tornariam
esse processo de formação mais ou menos potente? Como
lidar com as possíveis tensões decorrentes da educação
permanente no trabalho? O que os residentes teriam para
nos dizer sobre esse processo ainda em construção?
Todas essas perguntas são de extrema importância e
interesse, ainda mais quando se trata de um programa
educacional de futuros psiquiatras, profissionais extremamente requisitados para o tratamento do sofrimento
humano, contudo, seria de extrema ousadia tentar dar
conta de todas elas nesse trabalho. Entretanto, acreditamos
que esse trabalho seria um pequeno passo nesse sentido, na

expectativa de tentar revelar algumas pistas para futuros
estudos e propostas, servindo também como baliza para o
programa já em funcionamento. Além disso, esse trabalho
pode dar indícios significativos para o que se pensa com
relação à formação em psiquiatria, à educação permanente,
além de problematizar que tipo de psiquiatra tem se formado nesse ambiente.

2. HIPÓTESE
Tendo em vista as singularidades desse projeto pedagógico,
realizado majoritariamente via educação permanente em
CAPS ao invés de hospitais psiquiátricos, e ligado a uma
prefeitura ao invés de uma universidade ou faculdade, podemos supor que esse processo de formação também traga
singularidades significativas para os futuros psiquiatras.
Partimos da ideia de que essa experiência singular marque a formação psiquiátrica de forma a construir psiquiatras
familiarizados e atuantes de acordo com as políticas nacionais de saúde e do SUS, tendo como principais alicerces o
trabalho em equipe multiprofissional, favorecendo a consolidação da rede com outros equipamentos de saúde do
município, uma ética profissional afinada com os ideais da
reforma psiquiátrica, assim como uma vivência constituinte
baseada na experiência prática, onde o exercício realizado
aponta para uma horizontalidade e ao mesmo tempo para
uma desterritorialização dos saberes constituídos pelas categorias, principalmente pelo saber médico. Caracterizando
assim a construção de uma formação médica inovadora,
revolucionária e que ao mesmo tempo aponta para o trabalho
como meio fundamental de formação.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1. Estágio atual
Atualmente este trabalho está em processo de execução.
Como projeto de mestrado, já foi submetido e aceito pelo
comitê de ética. Os dados já foram coletados com todos
os sujeitos que a pesquisa propôs e segue para análise.
Contudo, já temos uma prévia do material coletado e gostaríamos de apresenta-lo neste momento a comunidade
acadêmica. Acreditamos que a discussão proposta neste
trabalho é de interesse fundamental para a comunidade
acadêmica que discute a formação médica, a saúde mental
e a educação permanente.

3.2. Dados coletados
Já foram realizadas as dez entrevistas propostas pela
pesquisa, todos os residentes responderam a entrevista
semiestruturada e todos os dados já foram transcritos.
Apesar de ainda não termos a análise completa dos dados,
podemos adiantar que os temas abordados na introdução
e discussão desse projeto foram unanimes nas entrevistas,
sendo a direção da pesquisa muito afinada com a realidade vivenciada pelos residentes em psiquiatria. Dentre
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os principais temas que surgiram nas entrevistas, podemos citar como mais relevantes, e até mesmo polêmicos,
os seguintes temas: trabalho multidisciplinar, ensino em
ambiente de trabalho, relação com outros funcionários/
categorias e usuários, facilidades e dificuldades no processo
de ensino-aprendizagem no trabalho.

4. CONCLUSÃO
Apesar dos dados ainda não estarem completamente analisados, já podemos indicar com clareza que a hipótese apresentada previamente esta muito afinada com a realidade
vivenciada dos residentes e com o processo de formação
como um todo. Aparentemente existe uma série de tensionamentos presentes na formação proposta com relação a
formação médica tradicional. Esses sabers e práticas são
colocados à prova no decorrer do processo de trabalho,
forçando uma posição ética que é extremamente necessária no campo da psiquiatria, devido justamente a sua
epistemologia problemática.
Podemos destacar também que fatores prévios ao início
da residência em psiquiatria podem ser facilitadores ou
complicadores do processo de ensino. Dentre os fatores
relevantes podemos destacar: experiências profissionais
anteriores, modelo de formação da graduação, idade e
experiencia de vida.
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RESUMO – A proposta desse estudo visa investigar as potencialidades e limites de um planejamento coletivo.
Para isso, o planejamento ocorreu no âmbito do Projeto Novos Talentos, o qual oferta cursos para professores e estudantes da Educação Básica. Uma das atividades desenvolvidas ocorreu por meio de planejamentos
no coletivo entre professores e licenciandos das diversas áreas das Ciências da Natureza e Matemática da
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Com intuito de investigar os desafios e as potencialidades no
planejamento coletivo de sujeitos das áreas de Biologia, Física, Química e Matemática, utilizamos a metodologia de análise do Discurso do Sujeito Coletivo por meio de um questionário com os envolvidos. A partir dos
relatos dos sujeitos, encontrando dois discursos coletivos: Integração na prática pedagógica e Historicidade
do sujeito. Com a análise posterior dos discursos, percebemos que existiu a intencionalidade de um planejamento pautado no diálogo, negociação de pressupostos epistemológicos e metodológicos arraigado nos
sujeitos. Sendo assim, ressaltamos que a prática interdisciplinar depende da predisposição de cada sujeito,
considerando sua historicidade.
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; prática pedagógica; planejamento coletivo.
ABSTRACT – The purpose of this study is to investigate the potential and limits of collective planning. For this, the
planning took place in the New Talent Project, which offer courses for teachers and students of basic education. One of the
activities occurred through the collective planning between teachers and undergraduates from different areas of Natural
Sciences and Mathematics of the Federal University of Rio Grande - FURG. To investigate the challenges and potential
of collective planning subjects the areas of Biology, Physics, Chemistry and Mathematics, the analysis methodology of
Collective Subject Discourse by means of a questionnaire with those involved. From the reports of the subjects, finding
two collective discourse: integration in pedagogical practice and historicity of the subject. With the subsequent analysis
of the speeches, we realized that there was the intention of a guided planning in dialogue, negotiation of epistemological
and methodological assumptions rooted in the subject. Thus, we emphasize that interdisciplinary practice depends on the
willingness of each subject, considering its historicity.
KEYWORDS: interdisciplinarity; pedagogical practice; collective planning.

1. INTRODUÇÃO
Devido às mudanças na estruturação curricular da
Educação Básica ocorridas desde o ano de 2012, coloca
como proposta, um ensino desenvolvido a partir de
áreas do conhecimento, permitindo a cooperação entre
as disciplinas (BRASIL, 2012). Esse fato potencializa as
discussões a respeito da interdisciplinaridade como
estratégia metodológica que compreende o interesse
para uma prática voltada no conhecimento que o estudante traz consigo, priorizando desenvolver competências que ampliem seus saberes. Com isso, cria-se a
cultura da interação com os aspectos sociais, históricos
e culturais, atrelados aos conteúdos disciplinares, nos
quais os sujeitos possam interagir na construção do

conhecimento globalizado.
Existe, nesse sentido, a necessidade do professor estar
disposto em interagir com outras áreas do conhecimento
e aberto ao diálogo com outros colegas; manifestando
o interesse na troca de ideias e argumentos, visto que
a prática interdisciplinar permite a transposição das
diferentes áreas. Sendo assim, tais atitudes requerem
superar inúmeros obstáculos epistemológicos, tais
como: a resistência dos educadores às mudanças, inércia dos sistemas de ensino, valorização acentuada das
especializações, práticas pedagógicas que consideram
somente a descrição e análises objetivas dos fatos e reflexão superficial a respeito das relações entre as ciências
humanas e as ciências naturais. Entretanto, o desafio
na busca pela interdisciplinaridade está pautada em
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ações de parceria e predisposição ao trabalho coletivo,
reconhecendo e legitimando o espaço do outro. Nesse
viés, Fazenda (2008, p. 18) ressalta que “o projeto interdisciplinar surge às vezes de um (aquele que já possuía
em si a atitude interdisciplinar) e se contamina para os
outros e para o grupo”.
A partir dessa discussão, apresentamos a análise de
um planejamento coletivo entre um grupo de professores e licenciandos da área das Ciências da Natureza e
Matemática, na busca de desenvolver estratégias para
cooperação de saberes no trabalho em parceria. Essa
ação ocorreu adjunto a um projeto de extensão que tem
por finalidade desenvolver atividades para estudantes do
Ensino Fundamental. Dessa forma, o objetivo desse estudo
é investigar os desafios e potencialidades no planejamento
coletivo a partir dos relatos desses sujeitos das áreas de
Biologia, Física, Química e Matemática, com a metodologia
de análise do Discurso do Sujeito Coletivo.

2. REVISÃO DA LITERATURA
Pensar a interdisciplinaridade requer olhar como essa
surge no Brasil e como as discussões acerca do conceito
influenciam a constituição do pensar e do planejar interdisciplinar. Consequentemente, investigaremos essa
busca de um trabalho integrado que compõe as diferentes percepções dos sujeitos ao planejar, contemplando a
atual demanda por uma visão globalizada, que acompanha as constantes transformações sociais. Em meados da
década de 1970, as discussões relativas à interdisciplinaridade chegaram ao Brasil, influenciando os estudos de
Japiassu (1976) e Fazenda (1979) que são considerados os
precursores da temática no país. O primeiro destaca-se
pelos estudos no campo epistemológico e o segundo
no pedagógico, pautado pelo caráter polissêmico. De
modo geral, a literatura sobre essa temática nos permite
refletir sobre a finalidade da interdisciplinaridade, isto
é, busca responder à necessidade de superação da visão
fragmentada nos processos de produção e socialização
do conhecimento.
Podemos afirmar que na década de 70 procurava-se
uma definição para a interdisciplinaridade, isto é, focada
na sua construção epistemológica. Já em 1980, a intenção
norteava pela busca da explicação de um método para a
interdisciplinaridade e, segundo Fazenda (1995), das explicitações das contradições epistemológicas decorrentes
dessa construção. E, por conseguinte, em 1990 o intento
era na construção de uma teoria da interdisciplinaridade,
ou seja, uma nova epistemologia que caracterizasse sua
definição.
Para Japiassu (1976), a realização de uma prática interdisciplinar está ancorada nas suas infinitas maneiras de
planejá-las e desenvolve-las. No entanto, a construção
da identidade singular do docente é um processo histórico no qual percebemos a necessidade de integração em
cada ato; sendo assim, nos tornamos interdisciplinares à
medida que percebemos a referida necessidade, embora a
“interdisciplinaridade só é fecunda no trabalho de equipe,
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onde se forma uma espécie de sujeito coletivo” (JANTSCH
e BIANCHETTI, 2011, p. 26).
Com o repensar de um currículo globalizado, a interdisciplinaridade é caracterizada como uma importante
estratégia metodológica, que compreende o interesse
para uma prática voltada no conhecimento que o estudante traz consigo, priorizando desenvolver competências
que ampliem seus saberes. Com isso, cria-se a cultura da
interação com os aspectos sociais, históricos e culturais,
atrelados aos conteúdos disciplinares, a fim de desenvolver outra forma de relação com o conhecimento, na qual
os sujeitos possam interagir na construção e no repensar
desses aspectos destacados.
Existe, nesse sentido, a necessidade do professor estar
disposto em interagir com outras áreas do conhecimento
e aberto ao diálogo com outros colegas; manifestando o
interesse na troca de ideias e argumentos, visto que a
prática interdisciplinar permite a transposição das diferentes áreas. Sendo assim, tais atitudes requerem superar
inúmeros obstáculos epistemológicos, tais como: a resistência dos educadores às mudanças, inércia dos sistemas
de ensino, valorização acentuada das especializações,
práticas pedagógicas que consideram somente a descrição e análises objetivas dos fatos e reflexão superficial
a respeito das relações entre as ciências humanas e as
ciências naturais.
Para tanto, atende-se a necessidade de criação de
espaços que oportunizem o desenvolvimento de um trabalho coletivo no intuito de repensar as práticas pedagógicas, atreladas as científicas, priorizando a construção
de uma identidade coletiva. Nesse processo de formação
coletiva, ocorre a construção de relações interpessoais
originarias por meio do diálogo, a constante negociação
de ideias e concepções individuais, bem como o desenvolvimento de estratégias que potencializaram as práticas interdisciplinares e, portanto, o surgimento de
parcerias entre os especialistas, que intensificam esses
aspectos apontados.
Na construção de um espaço interdisciplinar o conhecimento não é algo estático e acabado, uma vez que exige do
sujeito outra forma de se relacionar com o conhecimento
global e, ao mesmo tempo, abrangente de um fenômeno,
considerando as especialidades. Nessa perspectiva, a aposta
estará na predisposição de buscar a compreensão da totalidade em que o seu fazer convive com o fazer do outro,
dialogando e buscando transformar os modelos de ensino.

3. METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS
3.1. Projeto Novos Talentos
A proposta do presente estudo foi desenvolvida junto ao
subprojeto Novos Talentos da Física, no qual são realizadas atividades para estudantes e professores da Educação
Básica. O Projeto Novos Talentos 1 foi instaurado na
1 Programa de Apoio a Projetos Extracurriculares: Investindo em Novos
Talentos da Rede de Educação Pública para Inclusão Social e Desenvolvimento
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Universidade Federal do Rio Grande - FURG em meados
de 2007, visando à inclusão social e desenvolvimento da
cultura científica através de atividades extracurriculares
para alunos e professores das escolas da rede pública de
Educação Básica.
Nossas atividades ocorrem por meio de ações no
Centro de Educação Ambiental, Ciências e Matemática
- CEAMECIM. No ano de 2010 foi integrado à equipe um
grupo de estudos da área do ensino de Física. As ações
do projeto “A Educação Científica: O Ensino de Física a
partir do contexto sociocultural e das tecnologias digitais” 2 são propostas e desenvolvidas por docentes do
Instituto de Matemática, Estatística e Física – IMEF, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação
em Educação em Ciências e estudantes do curso de
Licenciatura em Física e Matemática da Universidade
Federal do Rio Grande - FURG.
Em meio ao surgimento de algumas mudanças no sistema de ensino e de avaliações, como no estado do Rio
Grande do Sul com o Ensino Médio Politécnico, e a nível
nacional com o Exame Nacional do Ensino Médio, que
abrem espaço para a abordagem da interdisciplinaridade,
ecoa a necessidade de investimentos na formação inicial
de professores em áreas especialistas do saber, de modo
que futuramente estarão envolvidos com estas propostas.
Embora se tenha ciência de que mudanças a nível curricular
nos cursos de licenciatura estejam em um patamar distante,
acreditamos que uma abordagem interdisciplinar seja um
importante passo nesse sentido, uma vez que possibilita
uma aproximação entre áreas.
Nesse contexto de inquietações, no ano de 2015 desenvolveu-se um trabalho coletivo, visando oportunizar um
espaço de discussões das diferentes áreas especialistas
das Ciências da Natureza e Matemática da FURG, vinculado aos Novos Talentos da Física. Uma das atividades
realizadas ocorreu por meio de planejamentos no coletivo
entre professores e licenciandos, totalizando 8 sujeitos
pertencentes as áreas de Biologia, Física, Matemática
e Química. Durante o semestre houve reuniões para a
escolha dos temas baseados nos Parâmetros Curriculares
Nacionais, bem como para a produção dos materiais
desenvolvidos com alunos do 6º ano e que se constituiu
posteriormente em um e-book. O material intitulado “Do
universo as relações vitais: Viajando pelo mundo integrado. Desenvolvendo estratégias interdisciplinares” está
dividido em quatro eixos temáticos 3, aos quais incluem
atividades lúdicas, exercícios e histórias com personagens
abordando assuntos e conteúdos conceituais relacionados
às áreas do conhecimento envolvidas. Esse espaço oportunizou a busca pelo diálogo, pela interação e pela parceria
entre os envolvidos, além de possibilitar que cada sujeito
da Cultura Científica.
2 Disponível em <http://www.novostalentosfisica.furg.br/>. Acesso em: 19
de Abril de 2016.
3 Eixo Temático 1: Terra e Universo: Construindo relações; Eixo Temático
2: Um passeio pelo museu: entendendo a cadeia alimentar; Eixo Temático
3: Ser humano e saúde: um sistema integrado; Eixo Temático 4: Tecnologia e
Sociedade: Uma caixinha de surpresas.

pudesse, por meio de sua especialidade, tecer contribuições para se chegar a um objetivo comum.
Com base na experiência vivenciada no processo de planejamento e desenvolvimento desse trabalho em equipe,
realizaremos uma análise por meio do método do Discurso
do Sujeito Coletivo, sobre os relatos dos sujeitos envolvidos nesse processo, a fim de investigar as potencialidades e os desafios do desenvolvimento de um trabalho
interdisciplinar.

3.2. Discurso do sujeito coletivo
Para investigarmos as potencialidades e limites do planejamento interdisciplinar desenvolvido pelo grupo de
professores e licenciandos da área das Ciências da Natureza
e Matemática, realizamos um questionário com os mesmos. Esse apresentava por intuito compreender o que os
sujeitos relatariam com relação ao planejamento realizado
em conjunto. Para tanto, continha as seguintes perguntas:
1. O que você entende por interdisciplinaridade?
2. Na sua percepção, a interdisciplinaridade se fez presente
a partir do que foi vivenciado nas reuniões de planejamento
no Projeto Novos Talentos 2015? Justifique.
3. Aponte os pontos principais para a efetivação de uma
proposta interdisciplinar, tendo em vista sua vivência no
curso ofertado pelo Projeto Novos Talentos em 2015.
Dos oito sujeitos que fizeram parte das reuniões e do
planejamento, obtivemos cinco respostas. A partir dessas falas realizamos a análise a partir da metodologia do
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefevre e Lefevre
(2005a). O DSC é um método de análise qualitativa que
tem por finalidade expressar o que um coletivo de sujeitos
discorrem sobre determinado assunto, a partir das suas
individualidades. Para Lefevre e Lefevre (p.16, 2005a) o DSC
“é, em suma, uma forma ou um expediente destinado a
fazer a coletividade falar diretamente”. Nesse sentido, para
realizarmos a análise dos dados e chegarmos nos discursos
coletivos, seguimos alguns passos que são expressos pelas
figuras metodológicas intituladas por Expressões-chave
(ECH), Ideias centrais (IC), Ancoragem (AC) e o Discurso
do Sujeito Coletivo.
As ECH partem das falas dos sujeitos que participam da
pesquisa, ou seja, são trechos ou transcrições literais dos
depoimentos de cada sujeito. Essa figura metodológica é
a essência dos discursos que serão formados posteriormente, pois são “uma prova discurso-empírica da verdade das
ideias centrais e das ancoragens e vice-versa” (LEFEVRE
e LEFEVRE, p. 17, 2005b). Dessa forma, com nossos depoimentos realizados a partir dos questionamentos, olhamos
para as ECH ressaltando os trechos que expressam significados para nossa análise.
Com as ECH sinalizadas, buscamos nossas Ideias
Centrais (IC), as quais representam a descrição do sentido
emergente presentes nos depoimentos que apresentam
semelhança ou complementaridade. Em nossos depoimentos, emergiram quatro IC, conforme mostra a Figura 1.
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4. RESULTADOS

Figura 1 – Ideias centrais

A partir das respostas obtidas através do questionário emergiram duas ancoragens que serão base para a análise dos
discursos coletivos: Integração na prática pedagógica e
Historicidade do sujeito.

Busca no outro

4.1. Integração na prática pedagógica

Negociação

Ideias centrais

Características
individuais

Concepções
empíricas

A partir das IC identificadas continuamos nosso processo de análise, observando quais as ideologias e teorias estavam presentes no material, as denominadas
Ancoragens (AC). Com a análise realizada das IC percebemos que duas teorias se fazem presentes nos depoimentos
dos sujeitos: a integração na prática pedagógica e a historicidade do sujeito, como expressa a Figura 2.

[...] a Interdisciplinaridade parece estar mais relacionada
com a epistemologia das disciplinas científicas, com o ensino
superior e a pesquisa, enquanto que a Integração Curricular
parece estar mais relacionada com a epistemologia das disciplinas escolares, com o ensino médio e fundamental. (AIRES,
2011, p. 225)

Adentramos em uma problematização sobre o entendimento dos conceitos. Para muitos sujeitos as concepções
podem não estar claras ou expostas de forma com que
possamos compreender o que expressam. Esse fato esta
declarado no Discurso do Sujeito Coletivo intitulado de
Integração na prática pedagógica.

Figura 2 – Ancoragens

Integração na
prática pedagógica

No espaço constituído pelo planejamento coletivo com a
finalidade de desenvolver atividades para estudantes do
Ensino Fundamental, emergiu a questão da integração
na prática pedagógica por meio das diferentes vozes dos
discursos dos sujeitos envolvidos nesse processo. A partir
da análise compreendemos que as concepções empíricas
trazidas pelos sujeitos ao falar sobre o planejamento estão
imersas no conceito da integração.
Entretanto, refletimos acerca dessa temática, visto que
existe uma diferença entre a integração entre as disciplinas
ao longo das ações de planejamento e a interdisciplinaridade das mesmas. Aires (2011) ressalta essa diferença de
compreensão dos termos afirmando que

→ Concepções empíricas

DSC 1: Integração na prática pedagógica
Historicidade
do sujeito

Entendo que é uma concepção de ensino, é uma maneira
de ver a ciência e os conteúdos. Visa integrar as diferentes
áreas do conhecimento num mesmo projeto ou prática
pedagógica com vistas a um objetivo em comum, evidenciando a preocupação com a intensidade de integrar as
disciplinas de maneira a evitar sua justaposição.

→ Busca no outro
→ Características individuais
→ Negociação

Nosso último movimento de análise é a estruturação
dos discursos, os quais emergem da reunião das ECH e das
IC e AC de sentido semelhante. Os dois discursos sínteses
encontrados são redigidos na primeira pessoa do singular
e expressam a coletividade dos sujeitos. Como sintetizam
Lefevre e Lefevre (2012, p. 29) “o sentido do pensamento
coletivo exige, pois, a presença e a consideração da dimensão sintagmática que, no DSC, reúne e articula os diferentes
conteúdos e argumentos que recheiam ou encorpam uma
determinada opinião”. Assim, apresentaremos em nossos
resultados os discursos emergentes e a discussão teórica
envolvida nos mesmos.
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Ao analisarmos esse DSC destacamos a descrição sobre a
interdisciplinaridade como a integração das “diferentes áreas
do conhecimento num mesmo projeto ou prática pedagógica com
vistas a um objetivo em comum”. Ao analisarmos o conceito
de integração destacamos que essa visa unir disciplinas
no intuito da resolução de problemas (AIRES, 2011). No
entanto, para que ocorra essa integração de disciplinas,
visando ações interdisciplinares, dentro de um planejamento coletivo, um dos pontos a serem considerados é
a mudança da postura do sujeito envolvido. É necessária
uma mudança no agir e no pensar, do disciplinar para
o interdisciplinar que parte da predisposição de cada
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docente (FAZENDA, 1995). No contrário, haverá apenas
uma integração, em que acontece parcialmente o confronto
de métodos, teorias e justaposição de conteúdos de disciplinas heterogêneas, isto é, “o nível interdisciplinar exige
uma transformação, ao passo que o nível de integrar exige
apenas uma acomodação” (FAZENDA, 1995, p. 51).
Nas ações interdisciplinares, cada especialista compreende sua área de atuação e pode se apropriar também de
múltiplas relações conceituais existentes em outras áreas.
Tal fato possibilita o desenvolvimento de uma visão integrada da realidade, reconhecendo o espaço do outro para
que exista a possibilidade de manifestar as angústias e
limitações de cada sujeito frente ao coletivo.
De acordo com a análise realizada, percebemos que
os participantes envolvidos nas atividades buscavam a
inter-relação de ações ao planejar, no sentido de congregar conhecimentos, visto que, “é preciso não esquecer que
o conhecimento e a ação, longe de se excluírem, se conjugam” (JAPIASSU, 1976, p.45). Por meio desse discurso
apresentado, percebemos que existe a predisposição dos
sujeitos nas ações ao planejar em coletivo, evidenciando
a inquietação de relacionar os diferentes saberes. Sendo
assim, de acordo com o DSC, os participantes demonstram que a integração caracteriza uma intencionalidade
no planejamento. Sendo assim,
[...] não há interdisciplinaridade se não há intenção consciente, clara e objetiva por parte daqueles que a praticam.
Não havendo intenção de um projeto, podemos dialogar,
inter-relacionar e integrar sem, no entanto, estarmos trabalhando interdisciplinarmente (FAZENDA, 2013, p.41).

Tal postura nos remete ao fato de estarmos na busca por
compreender o outro e a nós mesmos; no entanto, mesmo
que exista a intenção, ela deve ser operada em harmonia
com o grupo, pois, na interação dos sujeitos durante o
planejamento, surgem características singulares, que se
sobressaem no coletivo. Nesse processo, ao longo das ações
ao planejar, existiu a necessidade de comunicação universalizada, contemplando a linguagem de cada especialização
que caracterizou em um novo saber. Isso evidenciou “a preocupação com a intensidade de integrar as disciplinas de maneira
a evitar sua justaposição”, mas de haver ações de cooperação
e coordenação orientadas por um eixo temático. Tais ações
remetem ao consenso nas decisões por meio da negociação
de pressupostos epistemológicos e metodológicos de cada
especialista a fim de estabelecer relações em comum.

4.2. Historicidade do sujeito
Ainda neste espaço de produção no coletivo, por meio
da análise das concepções empíricas dos envolvidos nas
atividades surge também a questão da historicidade do
sujeito. Ao demonstrar uma vontade e uma predisposição
em trabalhar no coletivo, em meio a um grupo heterogêneo, constituído por outras áreas do saber, esses sujeitos
se colocam abertos ao diálogo, a ouvir as ideias dos demais
profissionais que possuem distintas visões em busca de
um consenso no coletivo, a fim de não se deixar prevalecer

à ideia central de uma única especialidade. Desse modo,
emerge no discurso do sujeito coletivo:

DSC 2: Historicidade do sujeito
Penso que o principal em uma proposta interdisciplinar é
a capacidade de comunicação do coletivo, o que facilita a
troca de conhecimento entre as pessoas. Os pontos principais que elenco, são: Ter conhecimento não só de uma
disciplina especifica, ruptura de hierarquias e subdivisões, expor as contribuições relativas a sua especialidade,
construir uma afinidade e parceria com todos os membros envolvidos no processo, vontade e disponibilidade
de se aprender e estar disposto ao novo. Além disso evitar
a hierarquia disciplinar, isto é, abrir-se ao encontro a
outras áreas do conhecimento para construir uma comunicação universalizada, contemplando a linguagem de
cada especialização que caracteriza em um novo saber.
Estar aberto a ouvir a opinião e sugestão do outro, ou seja,
“interdisciplinaridade só é fecunda no trabalho de equipe,
onde se forma uma espécie de sujeito coletivo” (JANTSCH
e BIANCHETTI, 2011, p. 26). Percebemos a cooperação
entre as disciplinas de acordo com o processo histórico
singular de cada sujeito. Ao longo do planejamento coletivo, os participantes tendenciavam a uma hierarquia
disciplinar, ou seja, cada indivíduo estava enraizado na
sua disciplina, evitando conhecer outras áreas. Assim,
o trabalho interdisciplinar torna-se tendencioso, pois é
algo “forçado”. Um ponto principal que me fez repensar
realmente a interdisciplinaridade foi de poder trabalhar
e conversar com colegas de outros cursos, não estamos
acostumados a desenvolver atividades para além do que
sabemos e da nossa área do conhecimento. Isso agregou
muito ao meu conhecimento e logo ao conhecimento
do grupo, além dos próprios integrantes aprenderem
uns com os outros novos conhecimentos e curiosidades. Dessa forma, remete ao consenso nas decisões por
meio da negociação de pressupostos epistemológicos e
metodológicos de cada especialista a fim de estabelecer
relações em comum.
Nesse contexto, essa prática depende da historicidade
do sujeito, pois implica no mostrar-se receptivo ao trabalho
coletivo e em equipe. Assim, favorece a relação de trocas
de conhecimento, sem criar a ideia de que é preciso ser
competente ou especialista em outras áreas do saber que
não somente a sua. Além da troca de experiências e saberes,
o importante é cultivar as relações de confiança, pensando
no outro e com o outro, a fim de estar aberto a receber do
outro um conhecimento que extrapola a fronteira de sua
área de formação.
Essa predisposição configura um aventurar-se com responsabilidade, com comprometimento, que é decisivo para
dar prosseguimento aos demais passos que compõem o
caminho da prática interdisciplinar. Nesse aspecto demonstra-se que a interdisciplinaridade não deve ficar apenas
no campo da intencionalidade, mas também no da ação.
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Nesse sentido, o discurso apresentado, destaca que: “Penso
que o principal em uma proposta interdisciplinar é a capacidade
de comunicação do coletivo, o que facilita a troca de conhecimento
entre as pessoas”.
Por meio desse relato, percebemos a busca de uma
comunicação que aceite a diversidade de concepções
epistemológicas e metodológicas manifestadas por cada
sujeito, visto que,
[...] não se trata de chegar a uma linguagem comum, mas
sim de aceitar a diversidade: entender o que o outro diz,
reconhecer a pertinência de seu questionamento, tentar
achar pontes e ressonância entre a abordagem do outro e a
sua própria. (RAYNAULT, 2011, p. 99)

Ainda assim, para que o planejamento pautado em ações
integradoras possa ser efetivado, Raynault (2011) afirma
que a questão da interdisciplinaridade implica a adoção
de nova postura intelectual. Para isso é necessário evitar a
hierarquia de disciplinas e, portanto, de especialistas, visto
que, sugere em um processo de reflexão crítica e de direcionar o olhar das disciplinas que se colaboram. Japiassu
(1976, p.75) destaca que preparar o território na busca de um
conhecimento unitário implica “na negação e na superação
das fronteiras disciplinares”.
Compreendemos a interdisciplinaridade como estratégia de ensino, que visa não uma solução a todos os problemas educacionais, mas uma reflexão acerca da realidade
que nos cerca. A mesma está imbuída na dissolução entre
as barreiras existentes entre as disciplinas, e os indivíduos
que estão dispostos a desenvolvê-la. Nesse sentido, o desejo
na busca da prática interdisciplinar surge da necessidade
entre os pares e não como algo imposto, visto que depende
da motivação intrínseca de cada sujeito, no comprometimento de ações em parceria, estando dispostos a superar
a fragmentação disciplinar e driblar os critérios institucionais regulamentados pela universidade. Para tanto,
acreditamos que tais mudanças estejam ocorrendo, essas
pequenas ações em coletivo potencializam a realização de
projetos interdisciplinares, que extrapolam o espaço limitado de uma disciplina ou especialidade em um ambiente
institucionalizado.
De acordo com essa discussão, o discurso do sujeito
coletivo ressalta uma busca por uma conexão teórica e
metodológica entre as especialidades envolvidas nesse
processo, que vão ao encontro da constituição de um saber
interdisciplinar. Afinal, isso implica em trabalhar a favor de
um saber único, integrado, que supere a fronteira existente
entre essas especialidades caracterizando a busca constante
de um diálogo aberto e reflexivo entre todos os envolvidos
no processo de planejamento.
Sendo assim, ao longo desse processo, foi possível
notar que não existe um caminho pronto para a prática
interdisciplinar, depende apenas da intencionalidade
de cada docente, na reciprocidade que conduz a troca de
experiências, por meio do diálogo intenso e na consciência
de cada docente em evitar que a obrigação se torne uma
postura. É executá-la de modo a relacionar conceitos de
maneira natural, evitando a obrigatoriedade na conexão
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de conceitos que não auxiliam na compreensão de uma
determinada temática.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise produzida nesse trabalho buscamos investigar os desafios e as potencialidades do planejamento coletivo nas áreas de Biologia, Física, Química e Matemática.
Percebemos a partir dos discursos coletivos emergentes
das falas dos sujeitos um potencial para a ocorrência
da interdisciplinaridade em um planejamento coletivo.
Registramos essas afirmações através dos discursos que
relatam a interdisciplinaridade como integração entre disciplinas e a relação com a historicidade do sujeito.
A interdisciplinaridade como integração das disciplinas
pode apresentar uma distorção do conceito, no entanto
destacamos que o importante na busca do planejamento
estará em função da intencionalidade atribuída a prática
interdisciplinar. Sabemos que ao analisarmos os conceitos
de interdisciplinaridade e integração curricular temos diferenças distintas entre as mesmas. No entanto, frisamos que
a postura de atuação do sujeito no planejamento coletivo
que tornará ou não interdisciplinar. Assim, retornamos ao
fato do sujeito em mudança, que esteja disposto e receptivo
ao trabalho em conjunto com pessoas de áreas diversas.
Observamos o vínculo entre os discursos, visto que a
mudança do sujeito está de acordo com os princípios e
formação que cada um foi constituído ao longo do tempo.
A prática interdisciplinar não exige que sejamos competentes em vários campos do saber, mas que cada especialista possa abrir-se a outras especialidades diferentes da
sua. Para tanto, torna-se necessário uma busca constante
pela interdisciplinaridade, muito mais do que no seu sentido epistemológico, mas, sobretudo prático, exercitando
as limitações, possibilidades, inseguranças e ampliando
conhecimentos. Dessa forma, ocorre a superação dos obstáculos e enriquecimento do seu domínio de investigação
e afirmando-se no desejo de cooperação.
Com essas problematizações notamos que é possível
fazermos uma prática interdisciplinar com sujeitos de
diversas áreas e com formações específicas. Temos ainda
muitos desafios a serem transpostos, visto que a interdisciplinaridade ainda se coloca como um conceito onde
cada um a define da forma com que a compreende. Porém,
explicitamos que o imprescindível na busca de um planejamento coletivo que tenha por finalidade a interdisciplinaridade são as características dos sujeitos que irão fazer
parte do mesmo.
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RESUMO – O objetivo deste trabalho é apresentar a narrativa como estratégia educativa para o desenvolvimento de habilidades que promovam o trabalho em equipe. Consiste de um estudo qualitativo, com análise de
entrevistas semiestruturadas, aplicadas a 18 estudantes da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada
Santista, de Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Trata-se
de um recorte da pesquisa de mestrado “A formação interprofissional em saúde e o processo de produção
de narrativas: construindo caminhos de aprendizagem”. Os Resultados revelam que a escrita de narrativas
sensibiliza para o cuidado em equipe multiprofissional de saúde, por meio de acordos e do respeito às particularidades profissionais e pessoais de cada um.
PALAVRAS-CHAVE: educação interprofissional; educação em saúde; narrativa; práticas colaborativas; trabalho em equipe.
RESUMEN – El objetivo de este trabajo es presentar la narrativa como estrategia educativa para el desarrollo de habilidades que promuevan el trabajo en equipo. Consiste en un estudio cualitativo con el análisis de entrevistas aplicadas
a 18 estudiantes de la Universidad Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista, de los cursos de Educación Física,
Fisioterapia, Nutrición, Psicología, Trabajo Social y Terapia Ocupacional. Es parte de la tésis de maestria “La formación
interprofesional en salud y el proceso de producción de narrativa: construcción de caminos de aprendizaje”. Los resultados
revelan que la escritura de narrativas sensibiliza a los estudiantes para el cuidado en equipo multidisciplinario de salud,
por medio de acuerdos y del respeto de las características profesionales y personales de cada uno.
PALABRAS CLAVE: educación interprofesional; educación en salud; narrativa; prácticas colaborativas; trabajo en equipo.

1. INTRODUÇÃO
Este trabalho propõe-se a desenvolver uma reflexão sobre
a importância das narrativas na formação de profissionais
e no cuidado em saúde na Unifesp-BS, como uma estratégia educativa capaz de desenvolver habilidades essenciais
para o trabalho em equipe na formação interprofissional
de estudantes dos cursos de Educação Física, Fisioterapia,
Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional.
Tal reflexão é proveniente da pesquisa de mestrado “A
formação interprofissional em saúde e o processo de produção de narrativas: construindo caminhos de aprendizagem”
(OLIVEIRA, 2014) e das discussões sobre o desenvolvimento
das práticas colaborativas propostas por Oliveira et al. (2016).
A pesquisa de mestrado teve como objetivo geral descrever e analisar o percurso feito pelos estudantes do 2º ano
de graduação dos cursos de Educação Física, Fisioterapia,
Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, da
Unifesp-BS para produzir narrativas de histórias de vida, em
duplas interprofissionais de estudantes, com moradores de
regiões de maior vulnerabilidade social da cidade de Santos/

São Paulo: Centro, Morro e Zona Noroeste.
O campus Baixada Santista apresenta uma proposta
pedagógica inovadora centrada na formação interprofissional e interdisciplinar em saúde, comprometida com a
formação de um profissional que esteja apto para o trabalho
em equipe (UNIFESP, 2006).
De acordo com o Projeto Político-Pedagógico do campus
(UNIFESP, 2006), a organização curricular dos cursos é
direcionada por quatro eixos: 1. Trabalho em Saúde; 2. O
Ser Humano em sua Dimensão Biológica; 3. O Ser Humano
e sua Inserção Social; e 4. Aproximação a uma Prática
Específica em Saúde. As atividades de ensino-aprendizagem são organizadas em módulos semestrais, ministrados,
nos três primeiros anos da graduação, por docentes de
diferentes áreas profissionais, em turmas mistas.
Essa estruturação permite que os alunos aprendam
sobre a sua área de formação específica e, ao mesmo tempo,
conheçam a área de formação dos demais estudantes,
levando-se em consideração outras dimensões do adoecimento dos indivíduos, além de seus aspectos biológicos
(UNIFESP, 2006).
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Segundo Capozzolo (2013), no Eixo Trabalho em Saúde
(TS), tanto alunos quanto docentes são expostos a experiências que visam ao questionamento às teorias fechadas e
refratárias ao concreto da vida, sendo chamados a exercitar
o raciocínio clínico e a lidar com dimensões clínicas/éticas/
políticas, envolvidas no trabalho em saúde.
Entre essas experiências está a produção de narrativas
com alunos do segundo ano dos seis cursos existentes,
com a finalidade de “possibilitar a identificação de demandas e necessidades de saúde” de moradores das regiões do
Centro, Morro e Zona Noroeste, em Santos/SP. A maior
parte dos encontros é domiciliar e, para as visitas, professores e serviços de saúde selecionam os casos que serão
escutados por duplas interdisciplinares de estudantes. A
escuta é feita sem o apoio de gravador, a partir da qual os
estudantes construirão uma narrativa escrita em duplas.
Ao final, é feita a leitura desse texto ao morador que, após
aprovação, poderá dar consentimento para que o material
seja anexado ao seu prontuário, no serviço de saúde onde
é acompanhado.

1.1. Metodologia
Para a pesquisa de mestrado, utilizou-se uma abordagem
qualitativa, exploratória e descritiva, e o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de São Paulo, em 5/04/2013, Parecer nº. 238.348.
Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados:
questionário de múltipla escolha, aplicado a 146 estudantes
matriculados no módulo investigado, e entrevistas semiestruturadas realizadas com 18 destes, as quais foram gravadas,
transcritas e analisadas, de acordo com a técnica de Análise
de Conteúdo, modalidade Análise Temática (Bardin, 2011).
O questionário foi composto por nove perguntas fechadas, abordando questões sobre o comportamento dos graduandos em função de seus hábitos de escrita e leitura, com
a finalidade de caracterizá-los descritivamente.
Para a coleta de maior número possível de informações
sobre o processo de escrita das narrativas, as entrevistas
foram realizadas ao longo de um semestre, sendo aplicadas em três etapas: a primeira, ao início do módulo, com
o objetivo de coletar dados sobre o conhecimento prévio
de narrativas em saúde e sobre as possíveis dificuldades
encontradas pelos estudantes para a escrita desse gênero
textual. A segunda, após a supervisão feita em sala de aula
com os docentes, no sentido de coletar informações sobre o
processo de escrita, facilidades e dificuldades encontradas
na prática. A terceira, ao final da elaboração da narrativa,
com o propósito de obter informações sobre a contribuição
da produção das narrativas para a vida dos estudantes.
A escolha metodológica pela entrevista em etapas possibilitou desvelar o processo do trabalho de escrita conjunta,
de forma ampliada e aprofundada.
A Análise Temática permitiu que o material analisado
fosse agrupado em quatro categorias: 1.“Dificuldades no
processo de produção de narrativas”; 2.“Facilidades no
processo de produção de narrativas”; 3.“A produção de
narrativas no contexto interprofissional”; 4. “Impactos da
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experiência de produção de narrativas para os estudantes”.
Para o desenvolvimento deste trabalho, os resultados e as
discussões apresentados estão centrados na Categoria 3.
Por razões éticas, os estudantes foram identificados
por seus cursos: FIS (Fisioterapia), NUT (Nutrição), EF
(Educação Física) e Psicologia (PSI) e pelas etapas da pesquisa: F1 (Fase 1), F2 (Fase 2) e F3 (Fase 3).

2. DESENVOLVIMENTO
2.1. Revisão da literatura
A formação dos profissionais de saúde, centrada no modelo
a que Freire (2005) denomina “tradicional ou bancário”,
repercute hoje na despersonalização da relação de cuidar,
ou seja, em um atendimento clínico focado na doença e
nos aspectos biológicos do adoecimento (AYRES, 2004), na
tecnologia dura, na medicalização e na falta de exercício
da capacidade de escuta do paciente. Nesse paradigma,
há maior preocupação com a transmissão e reprodução
de informações e com a fragmentação do conhecimento
(GOMES et al., 2010; GONZÁLEZ e ALMEIDA, 2010; LOPES
et al., 2007 e FEURWERKER, 2003).
Estudos como os de Ceccim e Feuerwerker (2004);
Carvalho e Ceccim (2006) mostram que embora a necessidade de mudanças no processo de formação seja muito
discutida e tenha despertado para a criação de diversos
programas de incentivo e tentativas, como é o caso da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos
cursos de graduação em saúde, entre 2001 e 2004, existe
ainda uma grande dissonância entre o perfil de profissionais formados pelas instituições de ensino e aquele esperado para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), que é o
principal empregador nessa área (ALMEIDA-FILHO, 2011).
Na formação de futuros profissionais de saúde, as DCNs
traçam o perfil de um formando egresso/profissional com
formação “generalista, humanista, crítica e reflexiva”, considerando não só as dimensões biológicas e tecnicistas
da formação desses profissionais, mas também aspectos
psicossociais de seres humanos “historicamente situados”.
Contemplam, além dos conteúdos específicos e técnicos,
aqueles provenientes das Ciências Sociais e Humanas para
o desenvolvimento pleno desses profissionais.
Visando à promoção de mudanças nos perfis dos
profissionais em formação, o campus Baixada Santista
da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-BS) tem
desenvolvido estratégias educativas, como é o caso da produção conjunta de narrativas, que poderão proporcionar
aos estudantes, desde os anos iniciais da vida acadêmica,
o que Kastrup (2013) denomina de um “mergulho na experiência”. Tais estratégias podem promover a autonomia
dos estudantes, a possibilidade de articulação entre teoria
e prática, o encontro com os pacientes no contexto social
em que estão inseridos, com os serviços de saúde, com os
membros de uma equipe transdiciplinar e seus saberes
específicos.
De acordo com Brockmeier e Harré (2003), em uma compreensão ampla, narrativa é o nome dado “a um conjunto de
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estruturas lingüísticas e psicológicas, transmitidas cultural
e historicamente, delimitadas pelo nível do domínio de cada
indivíduo e pela combinação de técnicas sócio-comunicativas e habilidades linguísticas”.
Greenhalgh e Hurwitz (1999) mostram como a construção conjunta de narrativas biográficas, de teor psicossomático e psicossocial, coloca a vivência singular e o contexto
único da experiência no centro do cuidar, contribuindo
para o tratamento de pacientes, a partir da interpretação partilhada do processo subjetivo de adoecimento, de
adaptação à enfermidade, de ressonância emocional e das
múltiplas transformações trazidas pelo adoecimento não
apenas para aqueles que o vivenciam, mas também para os
que constituem as redes informais e afetivas de apoio da
pessoa adoecida. Tais estudos têm revelado também que as
narrativas colaboram para o desenvolvimento da empatia
dos profissionais, da confiança do paciente, da compaixão
pela dor e pelo sofrimento daquele que requer cuidado.
Segundo Capozzolo et al. (2014), as narrativas ganham
relevância, no âmbito da formação profissional, como uma
prática capaz de promover a escuta sensível, a observação,
o estabelecimento de vínculo, a problematização, a autonomia, o questionamento, a articulação entre teoria e prática
e o conhecimento de um cenário de prática.
Levando-se em consideração que o processo de produção
de narrativas no campus Baixada Santista desenvolve-se
em um contexto de formação interprofissional (EIP), ou
seja, ele ocorre de maneira compartilhada entre duplas de
estudantes de área de formação profissional distintas e os
demais colegas de sala de aula, se faz importante destacar
que a EIP tem como característica o trabalho em equipe
que, segundo Peduzzi (2001), “consiste numa modalidade
de trabalho coletivo que se configura na relação recíproca
entre as intervenções técnicas e a interação dos agentes”.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS,
2010) “a educação interprofissional ocorre quando estudantes de duas ou mais profissões aprendem sobre os outros,
com os outros e entre si para possibilitar a colaboração
eficaz e melhorar os resultados na saúde”.
Essa estratégia prepara os profissionais de saúde para a
prática colaborativa, reconhecida em 2010 pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), por meio do documento Marco
para Ação em Educação Interprofissional e Prática Colaborativa.
Este documento tem por objetivo propor estratégias e ideias
que auxiliem tanto a EIP quanto a prática colaborativa,
reconhecendo a fragmentação e a dificuldade dos diversos
sistemas de saúde mundiais para administrar as demandas
de saúde não atendidas.
Conforme discutido por Batista (2013), a necessidade
de integração no cuidado assume ponto de destaque. O
autor chama atenção para a ideia de integração a partir das
novas interações no trabalho em equipe, na qual ocorram
trocas de saberes e experiências pautadas pelo respeito à
diversidade, o que possibilita a cooperação para o desenvolvimento de práticas de saúde transformadoras, para
parcerias na construção de projetos e para que se estabeleça
o diálogo permanente.
A concretização da EIP na graduação em saúde ficou mais

explícita nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Medicina, promulgadas em 2014, que privilegiam, entre outros aspectos, um cuidado no qual prevaleça o
trabalho interprofissional, em equipe (Brasil, 2014).
Alinhado à importância da EIP na formação em saúde,
Batista (2013) enfatiza que a educação interprofissional possibilita que os profissionais em formação compartilhem
saberes, fortaleçam a sua identidade profissional, adquiram
uma maior compreensão da realidade, aprendam a negociar
e a dialogar para a tomada de decisões, considerem os limites
de cada profissão e desenvolvam o respeito pelas diferenças.

2.2. Resultados e discussão
Nas entrevistas aplicadas aos dezoito estudantes, a narrativa emergiu como potencial para a promoção do trabalho
em equipe, na medida em que essa atividade, em duplas de
estudantes de cursos diferentes, proporciona o desenvolvimento de habilidades essenciais para essa modalidade
de trabalho tais como: saber escutar, negociar, dialogar,
tomar decisões, considerar os limites de cada profissão e
respeitar as diferenças.
Além dos elementos facilitadores e dificultadores encontrados pelos estudantes para escrever as narrativas, do
ponto de vista da produção textual, foram observados também aspectos que envolviam mais especificamente o saber
escrever e trabalhar em duplas interprofissionais, a partir
de atitudes consensuais. Tais aspectos são observáveis nos
depoimentos dos estudantes nas 3 fases das entrevistas.
Na Fase inicial (F1), os estudantes já apontavam a necessidade de que cada dupla fizesse acordos entre si indicando
a importância do diálogo e da articulação, na busca de
solução de problemas e dissolução de conflitos, a partir
de atitudes comuns e consensuais.
Olha..., eu acho que pode dificultar um pouco porque... eu
acho que cada um tem uma perspectiva diferente e... acho
que é meio a gente tentar entrar num consenso pra poder
escrever... né? acho que se a gente pensar diferente... por
exemplo... ninguém vai tentar impor algo ...., assim... a gente
vai tentar entrar num acordo e escrever aquilo que os dois
pensam junto... né? a respeito das narrativa [...] (PSIF1).

Na segunda etapa da entrevista (F2), o diálogo é identificado como um dos aspectos fundamentais para a superação
do desafio do trabalho conjunto, a fim de se estabelecer o
consenso entre os alunos:
[...] depois das visitas, sempre se reunia e conversava [...] no
diário de campo a gente sempre coloca muita coisa, então
ajudou bastante na hora de fazer a narrativa porque eu tinha
uma visão ela tinha outra, mas na hora que a gente conversava a gente entendia que era aquilo que era importante
colocar [...] (NUTF2).

O depoimento do estudante do curso de Terapia
Ocupacional, na Fase 3, por exemplo, revela o reconhecimento dos limites próprios de atuação profissional, desde
o início da graduação, e a possibilidade de aprendizagem
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conjunta como facilitadora da troca de saberes e da agregação de novos conhecimentos:
[...] creio eu que quando eu sair da faculdade eu não vou
trabalhar sozinha... então eu preciso ter esse contato com
outros cursos... outras pessoas [...] porque muitas vezes as
duplas são formadas não com pessoas do nosso cotidiano
assim... eu não converso tanto com a pessoa... mas na sala
de aula ela é a minha dupla... então a gente vai aprendendo
a respeitar o espaço do outro... saber mesmo no que atua...
porque muitas vezes a gente pensa ‘Ah... Nutrição...é só passar cardápio e acabou’ e não é assim... entendeu? [...] (TOF3).

Aguilar-da-Silva et al. (2011) enfatiza que “a competência de cada profissional, isoladamente, não dá conta da
complexidade do atendimento das necessidades de saúde,
portanto, é necessário flexibilidade nos limites das competências para proporcionar uma ação integral”.
Nessa direção, vale lembrar que de acordo com Peduzzi
(2009) e a OMS (2010) uma equipe difere de um grupo de
trabalho, pois não se trata de agrupar diferentes profissionais em um mesmo espaço físico, em uma mesma situação
de trabalho, em que cada profissional toma decisões isoladas utilizando habilidades profissionais específicas, em
busca de um objetivo comum.
Os trabalhos de Peduzzi (2001, 2009) destacam também que a ideia de agrupamento pode reforçar a noção
do cuidado da doença, dentro de um modelo biológico do
adoecimento e de uma visão fragmentada do paciente.
A proposta do trabalho em equipe, por outro lado, adota
uma concepção do cuidado voltada para o atendimento
integral do ser humano e para as reais demandas de saúde
da população, dentro do modelo biopsicossocial.
A escrita das narrativas em duplas, também promove
o respeito às diferenças, pois os estudantes aprendem a
considerar a opinião do outro em prol de um interesse
comum, o(s) munícipe(s):
[...] eu acho que o contato com outra pessoa... com o indivíduo foi o que mais mexeu comigo... porque é uma realidade
totalmente diferente da minha... a que a munícipe vivia...
até a idade também... porque ela é bem idosa...os valores
que ela tinha são diferentes dos meus [...] no começo... foi
meio estranho eu conviver com essas diferenças [...] tanto eu
quanto meu outro parceiro também a gente tinha diferenças e aí eu achei importante porque no futuro, como profissional... a gente tem que saber entender essas diferenças e
compreender todos os aspectos sociais...culturais e políticos
pra juntar com aspectos biológicos do paciente... né? do indivíduo que a gente vai trabalhar [...] (EFF3).

Nesse cenário, o relato do estudante de Nutrição aponta
que a escrita da narrativa ajuda a despertar no aluno a
consciência de que características individuais, como: ser
paciente, saber escutar, estar aberto às opiniões do outro
e saber “ceder”, são essenciais para que o estudante reconheça no colega de dupla um parceiro no momento de
construção do conhecimento. Ao tomar essa consciência,
os graduandos já vão aprendendo a lidar também com sentimentos de competição, além das diferenças:
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[...] você tem que assim... tá aberto... sabe? pra opinião da dupla,
né? [...] e tentar achar um ponto comum... sabe? que às vezes
você tem uma ideia a pessoa tem outra... mas se ter paciência
parar... escutar... dá pra achar um ponto comum que fica bom
pras duas pessoas... [...] cada um escreve de uma forma ... mas
deu tudo certo... a gente não brigou graças a Deus (NUTF3).

Aprender a lidar com as diferenças implica uma aprendizagem para experiências de escuta e de aprendizagem a
partir do contato com todos os envolvidos nas atividades
propostas pelo Módulo da TS.

3. CONCLUSÃO
Embora o trabalho em equipe tenha sua importância
reconhecida para a formação do profissional em saúde, o
número de instituições de ensino brasileiras comprometidas com o desenvolvimento de currículos que privilegiem
essa proposta de ensino segue reduzido. Nesses espaços
ainda prevalecem currículos voltados para as especificidades de cada área de atuação.
A experiência de escrita de narrativas na formação
interprofissional em saúde, em duplas, constitui um contributo muito válido para os estudos do ensino em ciências
da saúde, na medida em que esse tipo estratégia educativa
favorece o desenvolvimento de habilidades importantes
para que o Trabalho em Equipe seja efetivo, tais como estar
aberto à escuta e ao diálogo, à tomada de decisões, ao respeito pelo outro e à pactuação.
Trata-se de uma experiência criativa, crítica, reflexiva e
inovadora que orienta os estudantes, desde o início de sua
vida acadêmica, à autonomia, à possibilidade de articulação entre teorias e dinâmicas das relações com serviços
de saúde, com moradores, usuários desses serviços, com
docentes e alunos de outros cursos.
Por fim, destaca-se que o estudo aborda uma atividade
que traz as experiências com o adoecimento para o centro
do cuidado, com foco na pessoa e nos aspectos psicossociais
de sua enfermidade.
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RESUMO – A anatomia humana na educação básica é transpassada de forma muito sintética, onde a falta de
laboratórios e outros meios para o estudo nas escolas prejudicam no processo de ensino aprendizagem. Esse
projeto de pesquisa tem por objetivo, reunir informações que evidenciam a eficiência da educação não formal
aplicada em um ambiente formal de ensino, através da execução do projeto “Itinerância do Laboratório de
Anatomia”; onde essa Itinerância ocorrerá através do deslocamento do laboratório de Anatomia do Instituto
Federal Goiano – Campus Ceres, para escolas da rede pública de ensino do Vale do São Patrício; onde será
possível abranger variados temas da disciplina de anatomia e os alunos terão contato com às peças naturais
que constituem inúmeros organismos vivos. Observou-se nas primeiras abordagens do projeto resultados
positivos quanto ao aspecto participativo dos discentes, onde os mesmos demonstraram aprovação para este
tipo de metodologia no ensino da biologia, em especial o conteúdo de anatomia. Nas próximas análises serão
realizadas as avaliações quantitativas com o auxílio do teste de Wilcoxon pareado. Os dados serão apresentados na forma de tabelas e gráficos.
PALAVRAS-CHAVE: Biologia; discentes; escolas; peças anatômicas.
ABSTRACT – Human anatomy in basic education is transfixed very synthetically, where the lack of laboratories and other
means to study in schools undermine the teaching and learning process. This research project aims, gather information to
demonstrate the efficiency of non-formal education applied in a formal educational environment through the implementation of the project “Roaming Anatomy Laboratory”; where this occur Roaming through the displacement of the anatomy
laboratory of the Federal Institute Goiano - Campus Ceres, for public schools of São Patrício Valley education; where you
can cover various topics of anatomy course and students will have contact with the natural parts that are numerous living
organisms. It was observed in the first approaches of positive project on the participatory aspect of the students, where they
showed approval for this type of methodology for teaching biology in particular anatomy content. In the next analysis
will be performed quantitative evaluations with the aid of the Wilcoxon paired test. Data will be presented in the form of
tables and graphs.
KEYWORDS: Biology; students; schools; anatomical parts.

1. INTRODUÇÃO
“O ensino de Ciências nas escolas públicas vem sendo praticado conforme variadas propostas educacionais que, em
diferentes maneiras, se expressam nas salas de aula. Na
atualidade diversas práticas ainda se baseiam na transmissão de informações, aonde a transcrição do livro didático na lousa ainda vem sendo um recurso privilegiado.
Práticas mais atuais e inovadoras incorporaram avanços,
fabricados nos últimos anos, decorrente do processo de
ensino e aprendizagem de modo geral e, especificamente,
no processo do ensino de Ciências (Brasil, 1998) ”.
“Centros de ciências são ambientes culturais e educativos, pois viabiliza a educação por meio da sensibilização
além de incentivar a comunicação e produção de conhecimentos significantes a partir de seus objetivos propostos,
como exposições, palestras educativas e outras. A exposição na maioria das vezes requer o uso da palavra, mas

em muitos espaços ela constrói outra materialidade, com
significados diversos (Pereira et al, 2007) ”. Poder tocar,
ver, sentir peças anatômicas reais, possibilita ao estudante
construir seu próprio conceito e entendimento sobre os
diferentes órgãos que formam o corpo humano, possibilitando assim maior compreensão de suas funções e importância para a manutenção do organismo.
“Recursos auxiliam para o desenvolvimento da educação
científica das pessoas, tais como os livros, documentários,
revistas e material de divulgação científica, entre vários
outros meios. Centros de ciências, no entanto, possuem
características bastante particulares que os diferenciam de
outras instâncias educativas, sejam elas formais, escolares,
ou não (Ovigli, 2011) ”.
O presente trabalho possui como intuito incentivar professores e alunos, através da Itinerância do Laboratório de
Anatomia, ao conhecimento das Ciências Biológicas em
específico a Anatomia, conhecimento esse que será adquirido
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de forma prática e dinâmica, possibilitando a escola e seus
integrantes contato direto com as peças anatômicas, que
fazem parte de diversos tipos de organismos vivos. Além de
ser um projeto criativo que contribui para o aprendizado,
esse projeto viabiliza o acesso de populações carentes e do
interior á ambientes de conhecimento científico.
O principal objetivo do projeto “Itinerância do
Laboratório de Anatomia”, é analisar a eficiência da educação não formal no ambiente formal, possibilitando o
acesso de alunos do ensino fundamental e médio de escolas da rede pública de ensino á peças anatômicas, como
esqueletos e órgãos dos diversos sistemas estudados ao
longo dos semestres, além de estimular a assimilação do
conhecimento na utilização de metodologias lúdicas.
Primeiramente realizou-se a escolha das peças anatômicas pertencentes ao laboratório de Zoologia do Instituto
Federal Goiano – Campus Ceres onde algumas dessas peças
foram selecionadas para serem aplicadas no projeto, posteriormente realizou-se a confecção do painel anatômico.
Após a escolha das peças e a confecção do painel foram
discutidas as metodologias e todo o cronograma para a aplicação do projeto Itinerância do Laboratório de Anatomia.
O projeto foi realizado primeiramente na Escola Estadual
Hélio Veloso, onde foi realizada uma breve explicação sobre
a anatomia do corpo humano tendo como auxilio o painel
com o desenho do corpo humano em posição anatômica
(Figura 1.). Para tornar a atividade ainda mais dinâmica,
dez estudantes foram sorteados para identificar e colar
alguns órgãos no boneco anatômico. Logo após foi entregue
uma folha teste (Figura 3.) para avaliação do conhecimento
prévio dos alunos, com a imagem de um boneco em posição
anatômica e seus respectivos órgãos, onde os alunos identificaram a posição anatômica dos mesmos.
Figura 1 – Apresentação do painel anatômico

Figura 2 – Folha teste

Fonte: arquivo pessoal

Em seguida, os alunos foram encaminhados para o local
onde foi realizada a exposição (Figura 3); na exposição os
alunos tiveram contato com as peças anatômicas naturais
e puderam tocar, ver e entender a anatomia de cada órgão
que compõe o corpo de diversos animais; Cada membro do
projeto acompanhou os estudantes e apresentou as peças
da exposição. Assim, a apresentação foi feita por rodízios,
em que cada grupo de alunos assistiu a uma apresentação
de cada vez, de forma rotativa. O tempo destinado para a
exposição das peças foi de 1 hora. Após a apresentação os
alunos retornaram a sala, onde a mesma folha teste foi
aplicada novamente para avaliar a eficácia do projeto.
Figura 3 – Apresentação do projeto

Fonte: arquivo pessoal
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Posteriormente à primeira execução do projeto, ocorreu
a ministração de um minicurso (Figura 4) no laboratório de
Zoologia do Instituto Federal Goiano – Campus Ceres, destinado aos alunos do ensino médio do vale do São Patrício
onde o objetivo foi executar os procedimentos já descritos
em nosso projeto, onde os alunos tiveram a oportunidade
de conhecer o laboratório de anatomia animal e suas práticas, contribuindo assim para a construção de seu conhecimento, foram apresentadas peças anatômicas aos alunos,
onde eles puderam ter contato com as mesmas.
Figura 4 – Apresentação do projeto no minicurso do IIEPP
2016

a educação não formal é aquela onde o indivíduo aprende
“no mundo da vida”, através dos processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços e
ações realizadas em conjunto diariamente (GOHN,2006)”.
Conforme os conceitos a cima podemos concluir que o
ensino em centros de ciência como os laboratórios itinerantes e similares, podem ser classificados como educação
não formal ou informal.
“A educação é um processo de longa data, ensinamentos
que serão adquiridos ao longo da vida, por isso a educação
formal sozinha não será o suficiente para conseguir realizar
esse percurso com êxito, já que possuem especificamente
momentos distintos para que ocorra a sua construção,
sendo assim outras formas de ensino seriam bem vindas
para fazerem parte das novas formas do processo ensino
- aprendizagem. Portanto a educação não formal e informal seria como uma complementaridade desse processo
(CASCAIS & TERÁN, 2011) ”.
“Educar, entre outras coisas, significa criar formas de transcender os espaços ditos escolares, ir além da sala de aula.
O saber–conhecer, o aprender, o fazer, o ser e o viver junto
acontecem, também, através das experiências vividas, a partir das relações estabelecidas com o mundo. O processo educativo ocorre em diferentes contextos, institucionalizados ou
não, sob diversas modalidades e a partir da adoção de diferentes práticas e metodologias que valorizam a participação
e interação dos sujeitos, e vem ganhando lugar de destaque
na construção do conhecimento (SEBASTIANY et al 2012) ”.

Fonte: arquivo pessoal

2. REVISÃO LITERÁRIA
“Tanto o estudo quanto o ensino de Ciências Biológicas
em todos os níveis educacionais é de grande importância
e tem sido questão de discussão em vários trabalhos realizados no Brasil. Mesmo havendo divergentes opiniões
a respeito da necessidade do ensino de ciências, que já é
presente nos currículos e planejamentos escolares, ainda
assim na atualidade a formação científica oferecida no
ensino básico das redes públicas do Brasil não possui uma
proporção relevante nem mesmo qualitativa, se colocar
em observação seu principal objetivo que é a compreensão
do mundo (CHASSOT, 2003) ”. “Os educadores do ensino
fundamental de ciências no Brasil são graduados em cursos
de licenciatura; onde estão aptos para ensinar aos discentes
todos os temas relacionados às Ciências Naturais e é nestes
que corpo humano é estudado, separadamente na disciplina de anatomia. Mas nem sempre as programações das
aulas vão em direção à atual realidade e necessidades das
escolas, e dos alunos; principalmente das escolas que são
as vias para o ensino dos diversos conteúdos para maioria
da população, principalmente nas regiões mais carentes,
onde não possuem condições físicas (estruturas adequadas)
nem mesmo profissionais preparados para a aplicação dos
mesmos (FERREIRA, 2009) ”.
“De acordo com os artigos analisados podemos observar
que a educação formal é aquela aplicada no ambiente escolar, com disciplinas e metodologias previamente demarcadas; a informal sendo aquela onde indivíduos aprendem
durante seu processo de socialização, vivência com a família, bairro, clube, amigos, entre outros; constituída por
valores e cultura única, herdando sentimento e emoções; já

“Museus e centros de ciências como laboratórios
Itinerantes também possuem o objetivo de despertar o
interesse pela ciência e tecnologia (estreitando o acesso das
pessoas aos avanços científicos) além de colaborar com a
construção do senso crítico. Ambientes assim contribuem
para exposições interativas, dinâmicas, experimentais e
lúdicas (SABBATINI, 2003) ”. “O processo da aprendizagem
dentro desses espaços agrega vantagens ao estimular a
curiosidade, a motivação e envolvimento do público alvo
nas atividades (SOUSA et al.,1993) ”. É de interesse primordial, despertar os educandos para que estes aprendam como
é constituído o corpo e como é a relação de forma e função
dos órgãos.
“O conhecimento do próprio corpo e dos corpos de
outros animais é de grande importância para o entendimento da relação do indivíduo com a natureza.
Proporcionar a aprendizagem da disciplina de anatomia
e seus conceitos á qualquer cidadão integrado na sociedade significa contribuir com a construção de um ser social
capaz de lidar com os eventuais problemas e elaborar meios
para sua solução (LIMA; PEREIRA, 2010) ”.
”Para cumprir sua missão a partir dos novos desafios impostos pela sociedade globalizada, à proposta da “Comissão
Internacional sobre educação”, é que “a educação deve
organizar-se em torno de quatro aprendizagens: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos
e aprender a ser”. Na visão da comissão, o ensino formal
preocupa-se mais com a primeira aprendizagem, ficando
em segundo plano a segunda. Enquanto que as duas últimas
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não são vistas como prolongamento das duas primeiras.
Nesse caso, é preciso mudar a visão que se tem de educação
e trabalhar com uma concepção mais ampliada (CASCAIS
& TERÁN, 2011) ”.

“As deficiências encontradas na rede pública de ensino,
a pobreza e o descaso do governo em relação aos problemas
encontrados na educação prejudicam, porém não inibem
ações construtivas dos professores. Deve – se acreditar
que o baixo nível de rendimento escolar não inviabiliza
a estimulação do interesse de saber, dos jovens e adultos.
Procurando expandir o conhecimento dos discentes e colaborar com o incentivo pela ciência e por projetos de pesquisa, trabalhos de extensão universitária são fundamentais para que o estudo das ciências biológicas e suas áreas
se tornem cada vez mais evidentes, contribuindo dessa
forma para a aproximação da comunidade em geral para
estes tipos de ambientes, dessa forma, favorecendo para a
erradicação da desigualdade sócio-educacional que atinge
o ensino de toda rede pública brasileira (FERREIRA, 2009)”.

3. RESULTADOS
Logo após a apresentação do projeto foi realizada a aplicação do teste, em que os alunos identificarão os órgãos
componentes do corpo humano, onde foi avaliado o conhecimento assimilado pelos estudantes. Portanto o teste em
questão teve como principal intuito fazer uma análise quantitativa e qualitativa, buscando evidenciar a eficiência da
educação não formal no ambiente formal através dos dados
a serem obtidos nas próximas experiências. Pode-se observar também que através da execução do projeto, este tipo de
trabalho estimulou a curiosidade e o interesse dos alunos
a conhecer e estudar conteúdos relacionados a biologia de
forma mais especifica a anatomia.

4. CONCLUSÃO
Através da realização e aplicação do projeto Itinerância do
Laboratório de Anatomia, pode-se observar a eficiência do
mesmo, quanto à aplicação de metodologias lúdicas englobadas na educação não formal em um ambiente formal;
verificou-se de modo concreto que a aprendizagem dos
alunos através da educação não formal de ensino é relevante; também pode-se identificar os pontos positivos e
negativos após a aplicação do projeto quanto as dificuldades
encontradas para sua execução e analisou-se a aprovação
dos alunos á formas diversificadas de ensino, onde se mostrou positiva.
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RESUMO – O presente artigo tem como objetivo analisar a percepção dos licenciandos em matemática acerca
de uma proposta didática integrada. A mesma foi elaborada e concebida por três professores das disciplinas
de Didática da Matemática, Geometria Dinâmica II e Tecnologias Aplicada a Educação Matemática I. Ao
final do semestre os licenciandos registraram suas impressões sobre a proposta. A partir desses foi utilizada
a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo para tratamento e análise dos dados, buscando compreender
o sentido das falas presentes nos discursos dos discentes, estabelecendo categorias de análises qualitativas
resultando em dois discursos coletivos: “Potencialidades e limites do projeto de integração” e “Desafios de
elaborar estratégias de ensino vinculando geometria com tecnologia”. Os resultados da análise desses discursos apontam que os licenciandos, apesar das dificuldades, percebem a importância das tecnologias digitais
perpassadas no planejamento a fim de (re)significar o ensinar e o aprender matemática.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; matemática; tecnologia.
RESUMEN – Este artículo tiene como objetivo analizar la percepción de licenciado en matemáticas en una propuesta didáctica integrada. El mismo fue desarrollado y diseñado por tres profesores de la didáctica de las disciplinas de matemáticas,
geometría dinámica II y Tecnologías Aplicadas Educación Matemática I. Al final de los estudiantes de semestre registraron
sus puntos de vista sobre la propuesta. De éstos se utilizó la metodología del Colectivo discurso del sujeto para el procesamiento
y análisis de datos, tratando de entender el significado de las palabras del discurso de los estudiantes, el establecimiento de
categorías de análisis cualitativo que resulta en dos discursos colectivos: “Posibilidades y límites del proyecto de integración
“y” Desafíos para desarrollar estrategias de enseñanza que unen la geometría con la tecnología”. Los resultados del análisis
de estos estados indicaron que los licenciatarios, a pesar de las dificultades, se dan cuenta de la importancia de las tecnologías
digitales impregnó la planificación de (re) definen las matemáticas de enseñanza y de aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: formación del profesorado; matemáticas; tecnología.

1. INTRODUÇÃO
O advento das tecnologias, especialmente no âmbito
escolar, despertou o (re)pensar de conceitos já solidificados, como o ensinar e o aprender, e a necessidade de
discutir novos conceitos que emergem nesse contexto.
Substancialmente, questões vinculadas ao ato de ensinar e
aprender adquirem mutabilidade que determinam outras
dinâmicas de trabalho, marcadas por processos de contínua aquisição de informações e/ou construção de conhecimentos. De fato, cada vez mais se dissemina a informação
através da rede, mas essa por si só não assegura que haja
aprendizagem dos sujeitos.
Por vezes, o mundo de informações ao qual o sujeito
está exposto pode não significar situação de construção
de conhecimento. Nesse contexto, o papel da educação é
fornecer condições para criação de ambientes significativos
que favoreçam, efetivamente, o desenvolvimento de novas
habilidades cognitivas e construir saberes que contribuam
para a troca de atitudes e comportamentos, individuais e

coletivos, permitindo a recriação de novas relações resultantes das interações entre ambiente e os elementos sociais,
culturais e históricos (ORELLANA, 2002).
A escola, como instituição de socialização e inserção das
novas gerações nos valores do grupo social, tem o compromisso de propiciar ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências: domínio da leitura; trabalho em grupo;
identificação e resolução de problemas; leitura crítica dos
meios de comunicação de massa; capacidade de criticar a
mudança social e domínio das tecnologias da informação
e da comunicação. A virtualização, cada vez mais presente
no cotidiano, amplia as potencialidades humanas, criando
novas relações, novos conhecimentos, novas maneiras de
aprender e de pensar. Será que os cursos de licenciatura estão
dando conta dessas demandas durante o processo formativo?
Se faz presente nas discussões sobre educação escolar
brasileira o descompasso entre o espaço escolar e a sociedade
atual. Mas, esse descompasso decorre de que fatores? Entre
os diversos pode-se citar a formação inicial dos professores
que tem mostrado não convergir para o atual modelo de
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sociedade. Pelas análises qualitativas dos currículos das licenciaturas Gatti (2014) aponta que a fragmentação entre a formação em área de conhecimento e a formação em educação;
e a insuficiência de práticas de ensino, comprometem o processo formativo. Potencializar atividades de ensino durante
o processo de formação permite que o licenciando perceba
que inserir as tecnologias em sua prática é uma forma de
ressignificar a Matemática e o próprio espaço escolar.
Discussões sobre a utilização das tecnologias têm mostrado que é urgente pensar as questões pedagógicas que
permeiam o ensinar e o aprender nesse âmbito. Os debates
apontam que a inserção da tecnologia na educação requer
um olhar abrangente assumindo dimensões que ultrapassam a escola, levando o estudante ao acesso e à convivência
com diversas culturas, ambientes e contextos, o que traz
outras possibilidades e desafios à prática pedagógica.
Assim, acreditando que o papel da universidade,
enquanto responsável pela formação inicial dos professores de matemática, é viabilizar que a escola insira-se no
contexto das tecnologias com o propósito de democratizar
e socializar as ferramentas digitais, bem como oportunizar a construção de conhecimentos e a contextualização
de conceitos aparentemente abstratos, foi desenvolvido
uma proposta de trabalho coletivo integrando as disciplinas de Didática da Matemática, Geometria Dinâmica II e
Tecnologias Aplicadas a Educação Matemática I. A proposta
culminou na elaboração de atividades que aproximassem os
pressupostos didáticos, os recursos tecnológicos atrelados
a um conceito de geometria plana e espacial. Nesse sentido,
esse artigo busca refletir e compreender os discursos produzidos pelos licenciandos no que tangencia os desafios e
potencialidades da proposta desenvolvida.

Quadro 1 – Questões balizadoras referentes ao projeto de
integração
I – Quais os desafios percebidos no planejamento em articular os conceitos da didática, da geometria e das tecnologias? Como estes desafios
foram superados?
II – Você considera esse planejamento possível de ser aplicado na escola? Por quê?
III – Como as tecnologias digitais potencializam o processo do ensino da
geometria?

2. CONTEXTO DA PROPOSTA
PEDAGÓGICA E O OPERAR
METODOLÓGICO

IV – Considerando o recurso tecnológico utilizado, de que maneira o
mesmo auxiliou na articulação dos conceitos didáticos e geométricos?

As disciplinas de Didática da Matemática, Geometria
Dinâmica II e Tecnologias Aplicadas à Educação Matemática
I são ministradas no segundo semestre do Curso de
Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG. Durante o segundo semestre de 2015,
após algumas reuniões realizadas entre os professores dessas disciplinas foi desenvolvida a proposta denominada
“Projeto de integração”, que teve como propósito articular
os conceitos de geometria plana e espacial, com o uso de
tecnologias digitais perpassado pelos aspectos didáticos.
As temáticas para elaboração dos projetos partiram da
ementa do componente curricular Geometria Dinâmica
II, visto que os alunos manifestavam dificuldades com os
conteúdos, tanto no que se refere em compreender os conceitos, como também para explicá-los aos pares na condição
de professores. Decorrente da proposta, foram desenvolvidos pelos estudantes, oito projetos de integração os quais
elencamos a seguir: (a) O software PolyPro no ensino dos
poliedros convexos; (b) Cone: a planificação no concreto e a
construção no virtual; (c) Os tronco de pirâmide: do Egito a
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contemporaneidade; (d) O estudo de esferas com os conceitos de Sistema Solar; (e) O cilindro como sólido de revolução;
(f) Lousa digital e futebol: uma maneira divertida de ensinar
áreas de figuras planas; (g) O estudo de prismas através de
embalagens; e (h) Pirâmides: relação entre o abstrato e o real.
Em sua totalidade os projetos foram desenvolvidos em
grupos de até três estudantes, buscando utilizar tecnologias
digitais como o software de geometria GeoGebra, simuladores, lousa digital ou outras ferramentas para problematizar
e desenvolver os conteúdos respectivos aos seus projetos. O
interessante da proposta de integrar as disciplinas, é que semanalmente cada professor orientava o grupo de alunos de acordo
com as dúvidas, às vezes sobre um conceito geométrico, outras
vezes sobre o uso da tecnologia ou como expor didaticamente
o conteúdo para que a aprendizagem fosse significativa.
Antes da finalização do semestre cada um dos grupos
socializou com a turma os projetos elaborados, mostrando
como poderiam utilizar a proposta para ensinar os conceitos geométricos por meio da tecnologia digital. Como
estratégia avaliativa do projeto, os professores lançaram
aos estudantes alguns questionamentos (Quadro 1) com
intuito de perceber as potencialidades e limites da proposta
integrada e como contribui para a formação dos futuros
professores de matemática.

V – Aponte estratégias para ampliar os conceitos geométricos trabalhados articulando com outras áreas do conhecimento, ou seja, a possibilidade de articular os conceitos geométricos com outras disciplinas.
VI – Avalie a proposta desenvolvida pelos professores apontando suas satisfações, sugestões e dificuldades.
VII – Descreva como foi o processo de articulação e organização no grupo
para realização do projeto no coletivo. Foi possível desenvolver a proposta realmente no coletivo? Qual o maior desafio em trabalhar em grupo?
Todos os integrantes do grupo se envolveram no projeto? Enfim, faça
uma avaliação do trabalho realizado no coletivo atribuindo uma nota
para você e uma para o grupo.

A partir dos questionamentos realizou-se a leitura atenta
das respostas dos 22 estudantes a cada uma das sete questões. Em seguida, analisou-se os registros com base no
método desenvolvido por Lefèvre e Lefèvre (2003), denominado Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Esse procedimento
metodológico de análise procura construir de maneira coletiva a natureza discursiva e argumentativa do pensamento.
A análise dos discursos é feita a partir da identificação
de três figuras metodológicas referenciadas por Lefèvre
e Lefèvre (2003) como expressões-chave, ideias centrais
e ancoragens. No que se refere as expressões-chave são
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fragmentos do discurso que devem ser destacados pelo
pesquisador em cada depoimento, e que revelam a essência do conteúdo do discurso. As ideias centrais descrevem
os sentidos presentes nas expressões-chave e também
no conjunto de discursos dos diferentes sujeitos, permitindo identificar e distinguir os inúmeros sentidos e
posicionamentos contidos nos depoimentos. No que tange
as ancoragens, são expressões sintéticas que apontam
as ideologias, os valores e as crenças presentes nas falas
individuais ou agrupadas.
Ao aplicarmos a técnica do DSC nas respostas elaboradas pelos estudantes, sinalizou-se por meio de cores as
expressões-chave que se aproximavam. Logo em seguida,
na segunda coluna são apresentadas as ideias centrais que
surgem a partir das expressões-chave. Por fim, na terceira
coluna são elencadas as ancoragens. O Quadro 2 é um fragmento deste operar metodológico no processo de constituição das três figuras metodológicas da DSC tendo como
registros os discursos dos estudantes que convergiram para
o desafio de ensinar geometria com as tecnologias digitais
e as percepções sobre o projeto de integração.
Quadro 2 – Instrumento de Análise dos Discursos – IAD1
Expressões-chave
EST.: Foi difícil agregar a tecnologia em um conteúdo extremamente tradicional e que até mesmo na faculdade foi passado de maneira tradicional
por outros professores. Mas tentamos identificar exemplos que envolvem
nosso cotidiano e o plano de aula acabou fluindo com mais tranquilidade.
EST.: Foi um desafio bem grande, pois o que estamos acostumados são
com aulas tradicionais, no meu caso tive aulas mais dinâmicas em sua cadeira e com a professora de didática, mas para pensar em uma aula que
abordasse um conjunto foi bem complicado. Mas depois de pensada a
proposta de aula o projeto foi tendo uma evolução boa.
EST.: Tivemos uma grande dificuldade na integração com a tecnologia digital, pois a ideia nós já tínhamos. A boa vontade dos professores foi fundamental para que superássemos este desafio já que precisamos pedir
ajuda e fomos muito bem atendidas.
EST.: Minha primeira dificuldade foi em organizar o plano de aula, portanto saber qual seria a hora adequada em usar a tecnologia se após ter
construído com eles o cone em material concreto ou após explicar o conteúdo, também tive dificuldade em fazer os desenhos dos cones no plano
de aula, pois eram vários tipos de cones e eu não lembrava de como usar
alguns comandos no Geogebra.
EST.: O desafio maior é saber em qual momento usar a tecnologia pois se
usar na introdução do conteúdo, na hora da explicação o aluno fica disperso então imaginamos usar no fim, mas de resto foi tranquilo acredito.
EST.: Não sei se pode ser chamado de dificuldade, mas sim desafio por ser
um assunto tão debatido nos dias atuais a integração da tecnologia no ensino de modo geral não só na matemática. A dificuldade é saber o momento adequado da aplicação deste recurso tecnológico em sala de aula.
EST.: As disciplinas apesar de tratarem de assuntos diversos possuem
pontos comuns. O principal desafio foi onde e quando aplicar a tecnologia no processo de ensino. Esse obstáculo foi superado ao entender a medida de teoria (matemática) mínima para o início do uso da tecnologia.
EST.: O maior desafio foi conseguir harmonizar o conteúdo com as tecnologias digitais e não digitais, fazendo uma conexão com o cotidiano. Para
conseguir superar esses desafios foi através dos encontros em grupo e leitura sobre o assunto.
EST.: Inicialmente, contextualizamos o conceito de prismas para que
fosse aplicado em nosso dia a dia. Após isso, a articulação do conceito
com um exemplo prático não foi de difícil compreensão e aplicamos com
certa tranquilidade.

EST.: A maior dificuldade, creio que tenha sido em encontrar uma maneira que fizesse essa ligação do conceito matemático com uma tecnologia e com uma forma de explicar o conteúdo de um jeito claro. A solução
foi pesquisar, ter uma ideia e ir aprimorando conforme íamos discutindo
sobre como planejar a aula.
EST.: A maior dificuldade foi encontrar um software que possibilitasse
compreender sobre poliedros convexos, e articular o conceito de poliedros convexos no cotidiano com o software.
ideias centrais
– Uso da tecnologia digital
– Articulação com o cotidiano
Ancoragens
– Estratégias de Ensino
– Contextualização

Os discursos foram construídos pelo agrupamento das
expressões-chave de diferentes respostas dos estudantes,
os quais apresentavam as ideias centrais de sentido semelhante, como se fossem um só sujeito que representasse a
voz do coletivo na primeira pessoa do singular.
Em seguida, reuniu-se as expressões-chave de sentido
semelhante representadas pelo Quadro 3, na qual geramos
o discurso coletivo. Segundo a técnica do DSC, utiliza-se
conjunções para sequenciar as expressões-chave com o
propósito de tornar o texto do discurso coletivo coeso.
Quadro 3 – Instrumento de Análise dos Discursos – IAD2
Expressões-chave
– Foi difícil agregar a tecnologia em um conteúdo extremamente
tradicional.
– Desafio bem grande, pois o que estamos acostumados são com aulas
tradicionais
– Dificuldade foi em organizar o plano de aula, portanto saber qual seria
a hora adequada em usar a tecnologia
– Também tive dificuldade em fazer os desenhos dos cones no plano de
aula, pois eram vários tipos de cones e eu não lembrava de como usar alguns comandos no Geogebra.
– Se usar na introdução do conteúdo, na hora da explicação o aluno fica
disperso então imaginamos usar no fim
– A dificuldade é saber o momento adequado da aplicação deste recurso
tecnológico em sala de aula.
– onde e quando aplicar a tecnologia no processo de ensino.
– A maior dificuldade, creio que tenha sido em encontrar uma maneira
que fizesse essa ligação do conceito matemático com uma tecnologia e
com uma forma de explicar o conteúdo de um jeito claro.
– Encontrar um software que possibilitasse compreender sobre poliedros convexos
Discurso Coletivo
A dificuldade é saber o momento adequado da aplicação deste recurso
tecnológico no processo de ensino, pois se usar na introdução do conteúdo, na hora da explicação o aluno fica disperso. Além disso, a dificuldade
foi em organizar o plano de aula, em fazer os desenhos dos cones, pois eu
não lembrava de como usar alguns comandos no Geogebra, assim como,
encontrar um software que possibilitasse compreender sobre poliedros
convexos. Portanto, a maior dificuldade, creio que tenha sido em encontrar uma maneira que fizesse essa ligação do conceito matemático com
uma tecnologia e com uma forma de explicar o conteúdo de um jeito
claro, visto que estamos acostumados com aulas tradicionais.

Por meio desse processo de refinamento dos discursos
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singulares é que constituiu-se dois discursos coletivos:
“desafios de elaborar estratégias de ensino vinculando
geometria com tecnologia” e “potencialidades e limites
do projeto de integração”. Ambos os discursos serão discutidos a partir do entrelaçamento com autores que auxiliam
compreender e teorizar as concepções dos licenciandos.

3. PERCEPÇÕES DOS LICENCIANDOS A
PARTIR DO DISCURSO COLETIVO
A formação de professores é uma questão presente nas reformas educativas dos últimos anos, em que se questiona a
qualidade da educação, a competência dos professores e das
instituições formadoras. Diversos têm sido os estudos sobre
a formação do professor de matemática (D’AMBRÓSIO,
2001; PAIS, 2006; MENDES, 2009), tais estudos muitas vezes
são impulsionados pelas baixas notas alcançadas no ensino
fundamental e médio. Isso nos remete pensar que as aulas
tradicionais em que o professor expõe os conceitos e solicita
a resolução de exercícios, na maioria das vezes sem contexto,
já não satisfaz mais as demandas atuais, e que é urgente a
necessidade em buscar outras formas para (re)significar as
ações pedagógicas no contexto da Matemática.
Com o acelerado desenvolvimento da tecnologia e com a
rapidez com que se propaga no espaço escolar, o futuro professor, especialmente, sente-se desafiado em acompanhar
as mudanças e demandas dessa ‘nova escola’. Muitas vezes,
percebe que a formação inicial parece frágil em relação as
ações pedagógicas, pois os professores em sua maioria, não
foram e nem estão sendo formados para agir com práticas
educativas voltadas às novas tecnologias, ou seja, a formação inicial nem sempre dá conta dessas novas demandas.
Nesse sentido, o discurso “desafios de elaborar estratégias
de ensino vinculando geometria com tecnologia” evidencia
as diferentes dificuldades do licenciando em planejar e
utilizar as tecnologias digitais como forma de potencializar
e significar o ensino de geometria.
Quadro 4 – discurso coletivo 1
Desafios de elaborar estratégias de ensino vinculando geometria com
tecnologia
A dificuldade é saber o momento adequado da aplicação deste recurso
tecnológico no processo de ensino, pois se usar na introdução do conteúdo, na hora da explicação o aluno fica disperso. Além disso, a dificuldade
foi em organizar o plano de aula, em fazer os desenhos dos cones, pois eu
não lembrava de como usar alguns comandos no Geogebra, assim como,
encontrar um software que possibilitasse compreender sobre poliedros
convexos. Portanto, a maior dificuldade, creio que tenha sido em encontrar uma maneira que fizesse essa ligação do conceito matemático com
uma tecnologia e com uma forma de explicar o conteúdo de um jeito
claro, visto que estamos acostumados com aulas tradicionais.

Quando o estudante relata que “a dificuldade é saber
o momento adequado da aplicação deste recurso tecnológico no processo de ensino, pois se usar na introdução
do conteúdo, na hora da explicação o aluno fica disperso”
percebe-se a dificuldade em saber ‘como’, ‘quando’ e ‘qual’
recurso tecnológico utilizar. É possível que esse estudante
tenha se dado conta da importância de agregar recursos
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digitais no planejamento, contudo há carência durante o
processo formativo que atenda essas inquietações.
Percorrer a trajetória dos cursos de licenciatura nos
permite compreender os processos formativos atuais. Cury
(2001) destaca alguns ícones desde os primeiros cursos
de formação para professores em 1934, no Brasil; inicialmente nas primeiras licenciaturas os licenciados eram os
responsáveis somente pelos conteúdos matemáticos, já na
década de 60 (Lei 5.540 de 1968) os professores das disciplinas específicas passaram se envolver com a formação dos
licenciados. Contudo, foi só na década de 80 que surgiram
as possibilidades de expor dúvidas e de fazer críticas às
licenciaturas, mas os professores dos cursos de Licenciatura
em Matemática, geralmente, eram bacharéis. Atualmente,
pela LDB (Lei nº 9394/96) e pelo Ministério de Educação e
Cultura as exigências para tornar-se um professor do curso
de licenciatura em Matemática ter o título de Mestrado e/
ou Doutorado, porém estes acabam, na maioria das vezes
sendo mestres e doutores em Matemática Pura e desconsideram o fato de estarem sendo professores de cursos
de formação de professores, em que se deve privilegiar o
processo de ensinar e aprender.
A fragmentação formativa é clara, é preciso integrar
essa formação em currículos articulados. A formação de
professores não pode ser pensada 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 (GATTI, 2010).
Nesse sentido, o despreparo para articular o conteúdo
matemático ao recurso digital pode ser visualizado na fala
“a maior dificuldade, creio que tenha sido em encontrar
uma maneira que fizesse essa ligação do conceito matemático com uma tecnologia e com uma forma de explicar
o conteúdo de um jeito claro, visto que estamos acostumados com aulas tradicionais”. Assim, (re)pensar a formação
dos professores de Licenciatura em Matemática se torna
urgente, a fim de debater problemas e concepções em
relação à Matemática e seu ensinar e aprender, buscando
reconstruir as práticas docentes.
É nesse sentido, que surge o Discurso do Sujeito Coletivo 2,
em que os acadêmicos registram a importância desses espaços
de formação que integram o conteúdo específico aos pedagógicos e didáticos que foi o cerne da proposta elaborada.
Quadro 5: discurso coletivo 2
Potencialidades e limites do projeto de integração
Esta atividade foi de grande aprendizagem em minha vida acadêmica,
particularmente adorei a proposta interdisciplinar, queria que acontecesse em todos as disciplinas se fosse possível, porque em todos esses anos
que estou cursando Matemática Licenciatura nunca havia feito um trabalho como esse de articulação. Além disso, foi ótimo trabalhar vários
conceitos (Tecnologia, Didática e Geometria) empregados num só projeto, pois se consegue entender como se planeja uma aula, como trabalhar com os recursos digitais dentro da geometria em uma sala de aula,
bem como discutir a maneira mais didática de apresentar um conteúdo
novo aos alunos futuros, proporcionando aos nossos futuros alunos aulas
diferenciadas e mais interessantes, juntamente com a tecnologia ou até
mesmo material concreto de alcance de todos.
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A partir disso, temos o desafio permanente de problematizarmos a prática pedagógica na formação de professores, uma das formas de se trabalhar para mudarmos
essa concepção sobre o ensino de Matemática é a partir da
interdisciplinaridade, conforme percebe-se na fala “adorei
a proposta interdisciplinar, queria que acontecesse em
todos as disciplinas se fosse possível, porque em todos esses
anos que estou cursando Matemática Licenciatura nunca
havia feito um trabalho como esse de articulação”. Nesse
contexto, a interdisciplinaridade é uma maneira de integrar as estratégias organizacionais, seleção de conteúdos
e de procedimentos didáticos e metodológicos, de forma
que estas se complementem, a fim de promover aos estudantes desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais
completo e integrado. De acordo com Borba e Penteado
(2005), a inserção das tecnologias no ambiente educativo
tem sido vista como um potencializador das ideias de
se quebrar a hegemonia das disciplinas e impulsionar a
interdisciplinaridade.
Pelo discurso observa-se que os licenciandos notam a
necessidade de se trabalhar de forma integrada, ao afirmarem que “foi ótimo trabalhar vários conceitos (Tecnologia,
Didática e Geometria) empregados num só projeto, pois se
consegue entender como se planeja uma aula, como trabalhar com os recursos digitais dentro da geometria”. A
apropriação da utilização da tecnologia pelos educadores
poderá gerar novas possibilidades de utilização educacional,
tornando-se imprescindível criar condições para formação
dos professores, proporcionando a construção gradativa de
suas competências para a utilização dos recursos digitais.

atuam na formação desse profissional.
Somente o contínuo (re)pensar das propostas dos cursos
de licenciatura pode garantir a atualização da formação do
professor, tendo em vista que é a partir daí que se dá a formação do profissional que irá atuar na docência em Matemática.

4. CONCLUSÃO

LEFEVRE, F.; LEFEVRE, A. M. C. O Discurso do Sujeito
Coletivo. Um novo enfoque em pesquisa qualitativa.
Desdobramentos. Caxias do Sul, Educs, 2003.

Entende-se que a formação de professores precisa priorizar a efetivação de práticas pedagógicas no ensino da
Matemática de modo que a própria disciplina torne-se um
caminho que leve a pensar, organizar, analisar, refletir e
tomar decisões. Faz-se oportuno, durante em cursos de
formação de professores, promover situações práticas que
incluam a organização de roteiros de aulas e a preparação
do conteúdo articulado a procedimentos e a atividades
pedagógicas aliadas aos recursos tecnológicos, tornando
o professor autônomo para criar.
Formar professores implica compreender a importância do papel da docência, propiciando uma profundidade
científico-pedagógica que os capacite a enfrentar questões
fundamentais da escola como instituição social, uma prática social que implica ideia de formação, reflexão e crítica.
É fundamental, portanto, que as instituições formadoras
de professores percebam a complexidade da formação e da
atuação desse profissional. Necessita-se pensar que, além
do conhecimento da disciplina que irá ensinar, o docente
precisa ter condições para compreender e assegurar-se da
importância e do desafio inerente ao processo de ensinar
e aprender, e dos princípios em relação ao caráter ético de
sua atividade docente. São saberes docentes necessários
ao professor, que ainda se constituem como conhecimentos novos para as instituições e para os pesquisadores que
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RESUMO – O artigo é resultado de um estudo bibliográfico preliminar que investiga a implementação da
alfabetização informacional (Alfin) em universidades espanholas. Objetiva-se com esse estudo identificar as
características do modelo Alfin europeu então sugerir sua aplicação em universidades brasileiras. Na análise
bibliográfica, adotou-se uma abordagem qualitativa para compreensão do cenário europeu no que se refere aos
impactos das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no ensino superior e desenvolvimento estratégias
em universidades da Espanha para efetivação do Alfin. Os referenciais teóricos utilizados desvelaram como
peça chave da Alfin a existência de Centro de Recursos de Aprendizagem e Investigação (CRAI) em universidades do continente europeu, implementadas por um trabalho colaborativo entre docente e bibliotecário. A
premissa preliminar da investigação seria adaptar a estrutura pedagógica e tecnológica CRAI ao cenário das
bibliotecas universitárias do Brasil. A proposta de adaptação atenderia aos princípios de uma educação para
a informação ao longo da vida, por meio de uma metodologia de trabalho colaborativo e interdisciplinar de
profissionais atuantes na implantação e desenvolvimento do CRAI.
PALAVRAS-CHAVE: alfabetização informacional; ensino superior; interdisciplinaridade; trabalho colaborativo; recursos para aprendizagem.
RESUMEN – El artículo es el resultado de un estudio bibliográfico preliminar investiga la aplicación de la alfabetización
informacional (Alfin) en las universidades españolas. Objetivo de este estudio fue identificar las características del modelo
europeo Alfin a continuación, sugieren su aplicación en las universidades. En la revisión de la literatura, hemos adoptado
un enfoque cualitativo para entender la escena europea en lo que respecta al impacto de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en las estrategias de educación superior y el desarrollo en las universidades españolas para la
realización de Alfin. El marco teórico utilizado dio a conocer como la pieza clave de Alfin la existencia de Aprendizaje y el
Centro de Recursos de Investigación (CRAI) en universidades de Europa, ejecutado por un trabajo de colaboración entre
el profesor y bibliotecario. La premisa principal de la investigación sería adaptar la estructura pedagógica y tecnológica
CRAI la escena de las bibliotecas universitarias en Brasil. El ajuste propuesto cumpliría los principios de la educación
para obtener información durante toda la vida, a través de una metodología de trabajo colaborativo e interdisciplinario de
profesionales que trabajan en la implementación y desarrollo del CRAI.
PALABRAS CLAVE: alfabetización en información; educación superior; trabajo de colaboración interdisciplinaria;
recursos para el aprendizaje.
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1. INTRODUÇÃO
A universidade, na sociedade do conhecimento, disponibiliza aos universitários tecnologia da informação e comunicação (TIC), movida pela Internet. Nesse tipo de sociedade,
educação e tecnologia são indissociáveis (Kenski, 2010),
podendo o docente utilizar a TIC como recurso educacional. Da mesma forma, os acadêmicos podem “aprender a
aprender” (Pinto, Sales, Osorio, 2008) tendo as tecnologias
como instrumento de interação com o conhecimento. Nesse

sentido, o “aprender a aprender” é o valor central da teoria
da Alfin no que se refere ao uso eficiente da TIC dentro e
fora do ambiente educacional, que inclui o aprendizado
ao longo da vida.
Para que o “aprender a aprender” ocorra, o universitário
precisa ter passado por uma Alfabetização informacional
(Alfin), a qual centra, não somente nos documentos impressos, mas também por diversos suportes informacionais
digitais, os quais possibilitam o ensino-aprendizagem.
Portanto, cabe às universidades fomentarem o acesso ao
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conhecimento e viabilizar aos acadêmicos a educação para
a informação.
Uma vez que, o conhecimento não tem forma estática,
considerando as complexas relações possíveis entre as áreas
do saber, no mundo informacional globalizado, um estudo,
para além das fronteiras do Continente Americano, pode
nos ajudar na proposição de um modelo de Alfin em universidades brasileiras.
As universidades da Europa utilizam a Alfin com a
finalidade de formar gerações de acadêmicos que saibam:
buscar, avaliar, selecionar, construir novo conhecimento
(Pinto, Sales, Osorio, 2008). Nesse sentido, projetos ligados
às habilidades de busca e uso da informação já estão em
vigor universidades europeias, com ações transversais no
processo ensino-aprendizagem, mediados por docentes,
bibliotecários e profissionais da área de tecnologia.
Para tanto, no Espaço Europeu de Educação Superior
(EEES) são desenvolvidas estratégias que permitem ao
universitário a aquisição de competências para localizar,
avaliar e utilizar a informação que necessita de forma autônoma. Daí, surgi nosso interesse em conhecer um dos programas de Alfin desenvolvido na Europa, no caso o Centro
de Recursos para Aprendizagem e Investigação (CRAI) da
Rede de Bibliotecas Universitárias Espanholas (REBUIN),
na tentativa de implementá-lo em universidades brasileiras.
Em tal relevância, apresentamos por objetivos específicos:

um gestor de referências e documentos por um processo
de pesquisa online que permite: capturar referências e
texto completo; organizar, compartilhar e citar referências online; importar arquivo em PDF com preenchimento
automático dos metadados; marcar e fazer anotações nos
textos diretamente no navegador Web; incluir citações nos
artigos instantaneamente.
Os procedimentos metodológicos utilizados nos possibilitou compreender a natureza do objeto (Ludke, André,
2004), bem como, apreender a realidade da Alfin em universidades espanholas a partir da leitura dos livros e textos
selecionados, apontando para sua possível aplicação no
Brasil. O percurso teórico-metodologico, adotado na investigação, teve um carater descritivo (Martinez Miguélez,
2006) visando reunir dados bibliográficos acerca da realidade que propomos a analisar.
As concepções teóricas representadas nos textos teve
importância interdisciplinar por oportunizar amarras dos
conhecimentos afins. Foi um momento oportuno de se estabelecer a conexão entre a área da Educação com a Ciência
da Informação. A justificativa para esse estudo encontra-se
na necessidade de buscar um modelo de educação para a
informação no universo acadêmico pensada para o longo da
vida que se aplique a realidade do ensino superior no Brasil.

a) Analisar a estratégia desenvolvida por universidades espanholas para implementação da Alfin com práticas que visam
aprendizagem ao longo da vida com o avanço das TIC;

O marco da Alfin surge em um período que a sociedade
sofre transformações nos setores político, social, econômico e educacional devido, principalmente, à mudança da
sociedade industrial para a sociedade moderna. Nesse meio
ocorre a influência da globalização fazendo surgir a necessidade de aproximação dos países (Savickas et al, 2014).
Nesse cenário, a informação é materia prima e a educação fator chave para seu desenvolvimento (Cebreiro López,
2007; Cebreiro López, Fernández Morante, 2003). Assim, o
conceito de Alfin adquiriu, a partir da decáda de 1990, no
âmbito internacional, características voltadas à cidadania,
sob o ponto de vista da responsabilidade social: uma forma
de mostrar o quão importante é desenvolver cidadãos capazes de buscar a informação, gerar ideias e ter autonomia
na tomada de decisões, usando habilidades e raciocínio
em prol do conhecimento e da solução de problemas em
torno do saber (Varela Prado, Cebreiro López, Morante,
2013;Trein, Vitorino, 2013).
Uma formação acadêmica sólida, baseada em competências informacionais para a cidadania e para o exercício
profissional, é uma exigência da contemporaneidade. Nesse
contexto, surgi a cobrança, a nível mundial, para que as
universidades preparem profissionais que saibam, a grosso
modo, buscar e utilizar a informação para manutenção de
uma sociedade democrática. Isso, porque, a universidade
tem por papel principal preparar universitários a “aprender a aprender”. Para tanto, a universidade disponibiliza
recursos informacionais, fomenta, produz, transmite e
dissemina saberes para que o universitário utilize a informação para se preparar ao longo da vida (Pinto, Sales,
Osorio, 2008).

b) Identificar as características de um CRAI implementados pelo EEES, na sociedade do conhecimento, para o
provimento da Alfin, que se aplicariam em universidades
brasileiras.

Este artigo apresenta revisão de literatura nacional e
internacional sobre Alfin no EEES, com o objetivo de expor
a relevância do tema para as universidades no Brasil, de
forma a avaliar criticamente a proposta implementada na
Europa com aplicação em bibliotecas universitárias.
O estudo bibliográfico foi desenvolvido a partir de uma
abordagem qualitativa investigativa para compreender a
concepção de Alfin no EEES e sua aplicação à aprendizagem
ao longo da vida. Os procedimentos utilizados no processo
de busca literatura sobre o tema foram diversificados, a
saber: definição das necessidades de informação; adoção
de critérios para selecionar as ferramentas de busca; análise
e seleção de palavras-chave; estabelecimento de estratégia
de busca na rede de computadores (Cebreiro, 2016).
A escolha do período coberto da pesquisa de 2000 a 2015
ocorreu devido à Declaração de Bolonha (1999), a qual propõe uma reforma nas políticas relacionadas ao ensino superior na Europa. Tais mudanças reorganizam os processos
de ensino e aprendizagem na EEES e levaram à criação de
ferramentas, mecanismos, procedimentos e espaços como
o CRAI (Savickas et al, 2014).
As referências selecionadas para estudo foram alojadas
na base RefWorks. Segundo Cebreiro (2016), o RefWorks é
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Ao pensarmos em educação para informação, no cenário universitário, incluímos a Internet, uma TIC da qual
a comunidade acadêmica pode se servir para promoção
da Alfin. A Internet permite que o usuário navegue por
um universo complexo de ferramentas de busca de informação. Dentre os buscadores, o mais popular é o Google
Acadêmico. Essa e outras ferramentas possibilitam ao
usuário localizar informação na rede de maneira interativa e personalizada (Cebreiro López, 2016), cabendo ao
usuário reconhecer as fontes confiáveis e seguras, uma vez
que, da multiplicidade de resultado, provinda de buscadores, alguns são confiáveis, outras não. Por esse motivo, é
fundamental o fomento de práticas e realização estudos
sobre Alfin no ensino superior que visam à autonomia dos
usuários da informação no processo de aprendizagem ao
longo da vida.
As experiências e estudos acerca dos processos de aplicação do Alfin, no EEES, estão imersas em novas formas de
ensinar e de aprender competências para dar resposta às
demandas socioeducativas (Cabero, Martín Díaz, Llorente
Cejudo, 2012). As universidades espanholas, ante a necessidade social de formação adequada à sociedade do conhecimento levam em consideração as diretrizes marcadas pelo
EEES, de potencializar a aprendizagem contínua (Varela
Prado, 2009; Varela Prado, Cebreiro López, Morante, 2013).
Dentro dessa linha de raciocínio, se promove, na Espanha,
mudança pedagógica, baseada na educação ao longo da
vida fundamenta em uma sociedade que sujeita às pessoas
a situações de mudança e de novas necessidades humanas

de consumir informação e produzir conhecimento.
Segundo Pinto (2005) e Lamarca Langa (2012), as universidades espanholas que aderiram ao marco do EEES,
desenvolvem um modelo de ensino centrado na aprendizagem, baseada em uma série de competências, dentre
elas “aprender a trabalhar juntos”. Essas universidades,
para adaptação do marco EEES, mudam a metodologia de
ensino para uma centrada na construção do conhecimento
pelo acadêmico, a partir do momento que incorporam as
habilidades informacionais ao longo do seu próprio processo de estudo, como se fosse uma ferramenta para o
exercício de “aprender a aprender”.
Para dar cabo à situação, na Espanha, foi instituído
o Projeto CRAI, estabelecido de acordo com a estrutura organizacional da instituição. A criação do CRAI foi
impulsionada pelo Grupo TIC da Conferência de Reitores
de Universidades Espanholas (CRUE-TIC) e pela Red de
Bibliotecas Universitarias (REBIUN), com o objetivo de
incorporar competências transversais nas universidades
espanholas (Pinto, Sales e Osorio, 2008; Alfaro Torres, Juan
Juárez, 2014). E, consequentemente, por meio de sua estrutura, o CRAI propôs uma filosofia dentro da instituição de
ensino superior de transformação e unificação de todos os
serviços que se destinam à pesquisa científica e aprendizagem, que antes se encontravam separados dentro das universidades (Savickas et al, 2014). O CRAI se concretizou em
vários países europeus, mas ganhou notoriedade na Espanha
por seu modelo inovador e valor agregado ao ensino superior
em que estão inseridos, conforme mostra a Figura 1.

Figura 1 – CRAI

Fonte: REBUIN (2014).
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O CRAI implementa o trabalho colaborativo entre profissionais da informação e docentes para a promoção do Alfin.
O resultado desse trabalho é uma metodologia que deriva
para a introdução de uma metodologia interdisciplinar no
processo de ensino-aprendizagem e investigação. A interdisciplinaridade se constitui no projeto de ensino relevância educacional por exercer uma prática pedagógica mais
diversificada, de compreensão mais alargada das coisas e
do mundo (Fazenda, 2013), necessário no ensino superior.
A interdisciplinaridade propõe que as diferentes disciplinas se interpenetrem, e que as fronteiras entre campos
científicos diversos sejam minimizadas. A complexidade
do mundo contemporâneo, que apresenta problemas de
difícil solução, exige que tais questões tenham respostas
inovadoras, amplas ou específicas, e, nesse sentido, uma
área do saber somente não pode ter as respostas que uma
boa investigação científica requer e as diferentes áreas do
conhecimento podem juntas encontrar as respostas mais
adequadas à situação.
A interdisciplinaridade é, assim, uma necessidade epistemológica que a contemporaneidade apresenta à instituição universitária para promoção do Alfin com uso de
TIC. Várias ciências colaborando na busca das melhores
respostas aos problemas. Mas, a interdisciplinaridade é
também uma questão metodológica, uma vez que reflexão
interdisciplinar exige rigor, procedimentos coletivos que
solicitam a melhor resposta ao que se apresenta.
No catálogo de serviços CRAI (Pinto, Sales, Osorio,
2008), o uso de TIC são supracitadas tanto na organização
didática universitária, quanto na instrumentalização dos
espaços de aprendizagem e dos usuários, com fins na Alfin,
ofertada por bibliotecas universitárias, dirigida aos universitários, para que aprendam manejar a informação e as
tecnologias em contexto de uso legal e ético da informação
(Alfaro Torres, Juan Juárez, 2014). Um dos serviços ofertados pelo CRAI de maneira transversal são as bibliotecas
universitárias. Essas buscam contribuir com formação de
atitudes por acadêmicos para o acesso e uso de informação
com base interdisciplinar e transversalidade. Essas abrangem todo o processo educativo de ensino-aprendizagem e
se projetam mais além, na aprendizagem ao longo da vida
refletida na capacidade do universitário de ser elemento
ativo e dinâmico capaz de adaptar-se às mudanças.
Para a implantação da filosofia CRAI foi indispensável
o engajamento dos profissionais de diversas áreas objetivando o mesmo propósito: a disseminação e organização
da informação por meio de recursos e serviços pensados
para o usuário, objetivando apoio pedagógico e a evolução
acadêmica e profissional deste. Tais serviços e recursos são
prestados com o apoio da instituição, de modo a proporcionar um espaço adequado para este fim (Savickas eta al 2014).
No contexto CRAI, é uma responsabilidade do docente e
do bibliotecário atuarem juntos para dotar os acadêmicos
de competências para aprender a: aprender; buscar e avaliar
a informação; a analisar e sintetizar; gerar conhecimento;
trabalhar juntos, e usar a tecnologia para aprender (Pinto,
Sales, Osorio, 2008).
O provimento das competências genéricas em
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universitários por meio do CRAI é proposto à comunidade
universitária, integrando as TIC ao ensino-aprendizagem.
A ideia é defendida na academia europeia por considerar
importante que os acadêmicos desenvolvam autonomia
de pensamento que os permitam adquirir, compartilhar
e transferir conhecimento durante toda sua vida (Varela
Prado, Cebreiro López, Morante, 2013).
Nestas circunstâncias, as bibliotecas universitárias que
fazem parte do CRAI deve prover metodologias de trabalho
interdisciplinar e situações gerenciais de informação que
sejam possíveis de serem incorporadas no aprendizado
acadêmico como um instrumento necessário para a vida.
No que se refere aos profissionais terem competência
de “aprender a trabalhar juntos” as autoras Pinto, Sales e
Osorio (2008, p. 187) subjulgam a existencia de uma equipe
de profissionais de áreas distintas – docentes, bibliotecários e profissionais de informática – com o desafio de
aprender a trabalhar em equipe. O desafio de trabalhar com
equipe multidisciplinar para provimento do Alfin é também
das universidades. A essas, cabe a implementação de um
modelo atribuindo a responsabilidade da educação para
informação ao docente e ao profissional da informação.
Educar o universitário para a informação na sociedade do
conhecimento implica uma equipe de profissionais dispostos a compartilhar saberes de maneira interdisciplinar
em prol da Alfin. Assim, para que ocorra o trabalho junto,
Dominguez Aroca (2005) apresenta algumas expertises de
docentes e bibliotecários que evidenciam a importância
dessa colaboração interdisciplinar para o alcance da Alfin,
conforme mostra o Quadro 1.
Quadro 1 – Expertises de docentes e bibliotecários no
trabalho colaborativo
Docentes

Bibliotecários

Especialista no conteúdo

Especialista em técnicas bibliotecárias de
gestão e acesso à informação

Conhece as lacunas das
disciplinas

Conhece o mundo editorial impresso e
eletrônico

Participa no processo de
edição

Visão do conjunto da coleção

Conhece as linhas de
investigação

Estabelece acordos de cooperação
informacional

Conhece distintas estratégias de aprendizagem

Avalia o uso, os recursos, a coleção

Tem fontes profissionais de
informação atualizada

Domina sistemas de busca e recuperação
de informação

Conhece as necessidades de
seus alunos

Conhece normas de uso da informação

Fonte: adaptado do Dominguez Aroca (2015)

A partir das pesquisas feitas, Savickas et al (2010), conclui que a decisão de adotar a filosofia CRAI em universidades brasileiras é de grande benefício para o apoio ao
ensino aprendizado dos cursos ofertados e para a instituição como um todo. Mas esta implantação precisa ser estudada e modelada de acordo com a realidade da biblioteca
e necessidades dos seus usuários.
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Diante desse cenário, segundo Dukziak (2010), é inevitável que a transversalidade se constitua como fluxo dominante de compreensão e definição dos rumos da educação
universitária. “A penetração progressiva da tecnologia
digital e da mídia na cultura acadêmica contemporânea
brasileira não deixa dúvidas do quanto é imperativo discutir a qualidade do ensino superior” (Dudziak, 2010, p.
3), e a busca por pedagogias mais adequadas à sociedade
do conhecimento.

3. RESULTADOS
Para efetivação da competência de “aprender a trabalhar
juntos” proposta no projeto CRAI, há uma necessária colaboração entre bibliotecário e docente para educar universitários para e pela informação. Diríamos também, com
base em Fazenda (2013), a inclusão do conceito da interdisciplinaridade na condução didática entre os saberes para
prover a educação permanente. Com a criação do CRAI e
a presença de TIC em universidades, há um redimensionamento no trabalho do docente e do bibliotecário a uma
prática de colaboração interdisciplinar, no ato da educação
para a informação.
A Alfin na Espanha, por meio dos serviços oferecidos
pelas bibliotecas universitárias pertencentes ao CRAI vai
além da simples busca e recuperação de informação. Pois,
trata-se das pessoas saberem gerir conhecimento por meio
do reconhecimento da necessidade de informação para
construir e explicitar um novo saber.
Para tanto, o modelo de Alfin, utilizado nas universidades europeias, se constitui em um conjunto múltiplos
serviços e recursos para a aprendizagem. A oferta desses
serviços implica em uma estratégia de inovação pedagógica e conversão das bibliotecas universitárias em centro
de aprendizagem.
Assim, chegamos ao conceito de Alfin em universidades do EEES como sendo referência de mobilização de
capacidade, habilidades e atitudes no ato de “aprender a
aprender” no universo informacional, com a busca, uso,
organização e manipulação de informação. A efetivação
desse processo visa à produção de novas informações e
conhecimentos por cidadãos autônomos e providos de competência informacional. A partir da reflexão do conceito
propomos a implementação da metodologia de trabalho
colaborativo e interdisciplinar nos moldes CRAI, a ser
desenvolvido em universidades brasileiras.

3.1. Trabalho colaborativo e interdisciplinar
no CRAI: uma proposta de implementação em
universidades brasileiras
O modelo de ensino-aprendizagem em CRAI está centrado
na autonomia e formação contínua do acadêmico com o
compromisso de consolidar a Alfin (Varela Prado, Cebreiro
López, Morante, 2013) com o trabalho de uma equipe multiprofissionais e interdisciplinar. Esse modelo surge com
a introdução do conceito de Alfin no espaço universitário,

marcando mudanças pedagógicas de formação de usuários.
Em universidades brasileiras ainda não há experiência
exitosa de Alfin semelhante ao que ocorre na Espanha com
a criação do CRAI. Nessa as bibliotecas universitárias são
remodelas em centro de aprendizagem promovendo uma
educação socioinformacional pensada para o longo da vida.
A competência de “aprender a trabalhar juntos”, apresentado no modelo CRAI, é uma das etapas, que colocamos como primeiro passo para as universidades brasileiras
implementarem. A partir dela as outras cinco competências
genéricas se efetivaram, consequentemente.
Tornar o universitário cidadão bem informado, em
permanente autoformação e capacitados para analisar os
problemas sociais, buscar soluções e assumir responsabilidades, é compromisso assumido no EEES (Pinto, 2006).
Para que o Brasil siga essa orientação, primeiramente,
deve-se estabelecer
políticas informacionais nacionais e institucionais de
fomento ao acesso e à cultura da informação é uma diretriz
a ser trabalhada nas Instituições de Ensino Superior (IES).
Paralelamente, projetos transversais de promoção da competência informacional e midiática devem penetrar e agregar
valor a todas as atividades desenvolvidas nas IESs, sejam
atividades de ensino, pesquisa ou extensão à comunidade.
Sendo transversais e/ou pontuais, estes projetos devem facilitar a promover atividades educacionais multimidiáticas e
partir da capacitação de estudantes e professores na utilização das mídias e da produção de conteúdos informacionais,
de modo integrado à educação (Dudziak, 2010, p. 3).

Um documento que pode viabilizar a Alfin em universidade, no Brasil, seria o Plano Nacional de Educação
(PNE 2014-2024). Este regulamenta as ações educacionais
no decênio. O PNE traz em seu bojo uma estratégia contemplando uma mudança pedagógica e inserção de competência informacional em cursos de licenciatura. Nessa
estratégia, número 15.6 do documento (Brasil, 2016, p. 78),
é sugerido:
promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e
estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o
foco no aprendizado do(a) aluno(a), dividindo a carga horária
em formação geral, formação na área do saber e didática
específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação [...].

Nesse sentido, as universidades brasileiras com a autonomia didático-científica, de acordo com Lei nº 9.394, de
1996, que determinam as Diretrizes e Bases da Educação
(Brasil, 2016), podem fazer constar no plano político pedagógico de sua unidade metodologia de ensino no formato
interdisciplinar e colaborativo para o sucesso da Alfin. Para
além, julgamos necessário a inserção de uma estratégia no
PNE que dê conta da dimensão de um CRAI, com proposta
de trabalho colaborativo e interdisciplinar entre docente
e bibliotecário.
Em universidades brasileiras, estudos e empreendimentos acerca do Alfin são desenvolvidos timidamente, ao
considerar a emergência de aquisição de competências por
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parte dos cidadãos. Diferentemente, no EEES desenvolve
proposta integradora voltada à discussão de caminhos
pedagógicos inovadores e contextualizados, que resultam
em soluções transversais ao currículo e às atividades acadêmicas. Daí a necessidade de implementação de um sistema
de educação para a Alfin inspirado em um dos modelos já
adotados pela Comunidade Europeia, como o CRAI, que
serve-se de um trabalho colaborativo (Pinto, Sales, Osorio,
2008; Dominguéz Aroca, 2015) e transversal (Varela Prado,

2009; Dudziak, 2010). As universidades brasileiras ao utilizar esse modelo possibilitaria a mudança no comportamento do acadêmico em relação à busca e recuperação da
informação destacando o uso de TIC.
A partir dos indicadores apontados pela literatura
apresentamos, conforme mostra a Figura 2, uma possível
a estrutura Alfin a ser adaptada e aplicada por instituições
de ensino superior no Brasil, tendo por referencial o desafio
de “aprender a trabalhar juntos”.

Figura 2 – Mapa de implementação do Alfin em universidades

Fonte: Autoria própria.

Além da unidade educacional disponibilizar e disseminar a informação à comunidade acadêmica via CRAI,
a instituição deve promover capacitação para uso desses
recursos informacionais visando assegurar aos usuários
acesso à diferentes tecnologias e novas informações de
maneira profícua na efetivação do Alfin em universidades.

4. CONSIDERAÇÕES
A investigação, até então realizada, aponta como caminho
para implementação da Alfin em universidades brasileiras a
implantação de uma metodologia de trabalho colaborativo,
proposto por Domiguez Aroca (2005) e interdisciplinar, na
concepção de Fazenda (2013), a ser desenvolvido por bibliotecários e docentes. A implementação de um modelo de Alfin
em universidades brasileiras, ao estilo europeu, implicaria na
reestruturação das bibliotecas universitárias considerando
por políticas educacionais a educação para a informação para
o longo da vida. Nesse sentido, as universidades fomentariam práticas de ensino-aprendizagem de forma colaborativa
e interdisciplinar, entre sala de aula e biblioteca.
No contexto do EEES, docentes e bibliotecários são
coresponsáveis na promoção da Alfin para uso correto da
informação por meio de metodologia de ensino-aprendizagem que levem o acadêmico a manejar adequadamente
as fontes informacionais durante o processo investigativo.
Mas antes disso, cabe aos dirigentes de universidades e
comunidade científica na proposição de políticas de implementação da Alfin, como desenvolvido pela REBIUN que
compartilha esforços seguindo uma metodologia comum
e normalizando sistemas em bibliotecas universitárias.
O estudo do modelo de Alfin, implementado na Espanha
e a possibilidade sua aplicação em contexto de universidades brasileiras, contribui para o prosseguimento da
pesquisa no que se refere investigar caminhos para a
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construção de procedimentos didáticos-pedagógcios
visando o trabalho colaborativo e interdisciplinar entre
o bibliotecário e o docente, com repercussão no currículo
formativo em universidades.
Por considerações finais, entendemos que a Alfin em
universidades é um tema complexo e demanda uma abordagem interdisciplinar que priva por uma dimensão educacional, social, tecnológica e, principalmente, humanística
dos profissionais envolvidos no processo de implementação
do programa. Entre os fins humanos e sociais, profissionais
de áreas da Ciência da Informação e a da Educação têm a
missão de assumirem juntos a causa da educação para a
informação em universidades.
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RESUMO – O objetivo geral deste estudo é conhecer o produto enquanto potência de formação, investigando
como que o projeto de extensão “A narrativa como um dispositivo na elaboração de um novo olhar sobre o câncer
infantil” (PROENCC) contribuiu na formação dos extensionistas e egressos ex-extensionista. Trata-se de uma
pesquisa quali-quantitativa de caráter transversal descritivo e prospectivo, realizado com cinco participantes,
sendo alunos e ex-alunos dos cursos de graduação e das áreas profissionais: Fisioterapia, Terapia Ocupacional,
Psicologia, Educação Física e Nutrição. Utilizou-se uma entrevista aberta que foi transformada em narrativas,
a partir dos tópicos norteadores em que os participantes relataram de modo espontâneo conteúdos relativos
ao processo de formação. Após as narrativas prontas e intensa leitura de todo o material, este foi organizado
de modo a identificar as categorias temáticas, e se trabalhou separadamente em cada uma delas, para localizar
as unidades temáticas significativas de modo a realizar a análise de conteúdo. Os participantes foram identificados pelas inicias das áreas profissionais. Esta análise auxiliou a reinterpretar as mensagens e a atingir
uma compreensão de seus significados que vão além de uma leitura comum. Verificou-se nas narrativas a
potencia da extensão universitária, por ser uma tecnologia que permite a prática interdisciplinar, que gera
aprendizados significativos para a formação profissional do discente.
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; formação; extensão universitária.
ABSTRACT – The general aim of this article is knowing the product as formation power, investigating how the extension
project “Narratives as a dispositive in the elaboration of a new glance about cancer on childhood” contributes to the extension and former externsion project participants formation. This quali-quantitative paper is transversal, descriptive and
prospective and it was done with five graduation and former graduation students from five different fields: Physiotherapy,
Occupational Therapy, Psychology, Physical Education and Nutrition. It was used an open interview that was turned into
narratives, from guiding topics in which participants reported spontaneously contents for the graduation process. After
those narratives were ready and intense reading accounts of all material, that was arranged to identify the theme categories, and worked separately from each of them, to identify significant issues units to perform content analysis. Participants
were identified by their initial letter’s professional area name. This analysis helps to reinterpret the messages and achieve
an understanding of their meanings that go beyond a common reading. It was found in the narratives the power of university extension, because it is a technology that allows interdisciplinary practice that generates significant learning for
professional training of students.
KEYWORDS: interdisicplinarity; training; extension project.

1. INTRODUÇÃO
Debater a formação em saúde implica em tematizar o ensino,
principalmente no âmbito da graduação nas profissões da
área. O ensino de graduação na saúde concentrou uma tradição discriminada por um formato centrado em conteúdos
e numa pedagogia de transmissão, de desconexão entre
núcleos temáticos; com excesso de carga horário para determinados conteúdos e baixa oferta de disciplinas optativas
e de desvinculação entre o ensino, a pesquisa e a extensão,
predominando um formato enciclopédico e uma orientação
voltada a doença e reabilitação (CARVALHO; CECCIM, 2012).

Entre os aspectos importantes para confrontar a universidade atual, há o questionamento quanto ao espaço e
tempo concedido para a criatividade, quanto à flexibilidade
nos seus ordenamentos e à integração dos conhecimentos,
aspectos fundamentais para a formação de profissionais
“pensantes” – objetivo insubstituível da universidade. Outro
aspecto da formação, o prazer do conhecimento, a alegria
do trabalho coletivo e a responsabilidade social do profissional parecem estar ausentes.
Com o processo de formação conteudista, há a dificuldade à adoção de estratégias capazes de formar atitudes,
habilidades e valores pautados na colaboração. Desvela-se
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assim, um desafio a ser pensado/enfrentado: formar profissionais de saúde dispostos e aptos a trabalharem juntos.
(COSTA, 2016). No processo de formação dos profissionais de saúde, um dos pontos de fragilidade é a escassa
capacidade na formação de profissionais aptos ao efetivo
trabalho em equipe, mostrando um modelo de atenção
à saúde muito fragmentada e pouco resolutiva. Como
proposta de formação, a educação interprofissional vem
sendo discutida nos últimos trinta anos, com a intenção
de fomentar o aprimoramento do cuidado em saúde por
meio do trabalho em equipe (COSTA; PATRÍCIO; CÂMARA;
AZEVEDO; BATISTA, 2015).
Segundo Reeves et al (2013), a educação interprofissisonal é definida como “uma intervenção em que os membros
de mais de uma profissão da saúde ou assistência social,
ou ambos, aprendem em conjunto, de forma interativa,
com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional ou a saúde/bem-estar de pacientes/clientes,
ou ambos”.
Para Costa (2016) o surgimento da educação interprofissional é apontado como estratégia capaz de melhorar
a qualidade da atenção saúde a partir do efetivo trabalho
em equipe, na perspectiva da prática colaborativa. Essa
perspectiva efetiva processos de formação capazes de estabelecer relações mais cooperativas entre os profissionais
da saúde, garantindo uma segurança maior ao paciente,
redução de erros dos profissionais de saúde e de custos do
sistema de saúde, entre tantas outras vantagens.
A interdisciplinaridade pode ser definida como um
ponto de cruzamento entre atividades (disciplinares e
interdisciplinares) com lógicas diferentes (LEIS, 2005). Esta
deve procurar superar a visão fragmentada das instituições
de ensino e consequentemente dos profissionais (SILVA,
2006). Nunes (1998, apud GATTÁS, 2005 p.78) diz que formar um profissional na área é capacitá-lo para apreender
os determinantes do processo saúde-doença, as formas de
intervenção nesse processo e visão multidimensional do
ser humano, ou seja, percebê-lo na sua integralidade. Essa
perspectiva necessita de uma metodologia interdisciplinar,
em que diferentes e complexas disciplinas são solicitadas
de forma integrada.
A interdisciplinaridade é um tema fundamental na área
da saúde, invocada para a criação de modelos pedagógicos
e para a construção compartilhada por conhecimentos das
ciências biológicas e sociais (NUNES, 2002). A incorporação deste novo modelo capacita o profissional a ter uma
percepção mais abrangente, dinâmica, complementar e
integrada. Juntamente com as habilidades e competências técnicas, as habilidades relacionais que capacitam o
indivíduo a estabelecer relações interpessoais com base na
cooperação, também têm sido requeridas (PINHO, 2006).
O Projeto Político Pedagógico do campus Baixada
Santista da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP/
BS) foi construído com a intensão de formar profissionais da área de: Educação Física, Fisioterapia, Nutrição,
Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social. Os alunos desde o primeiro ano da graduação têm experiências
de prática colaborativa articulados ao Sistema Único de
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Saúde (SUS) e com as necessidades de saúde da população,
apontando para novos papéis do docente e do estudante,
com ampliação dos cenários de ensino e aprendizagem
para além dos ambientes hospitalares e incorporando
a pesquisa e a extensão como indissociável no processo
ensino-aprendizagem.
A graduação em saúde na maioria das vezes é organizada
pela pedagogia tradicional onde são abordados conteúdos
fragmentados em formato de disciplinas, com conceitos
biologicistas e hospitalocentricos para a formação, apresentando dicotomias no projeto pedagógico (básico-clínico,
ensino-serviço, clínico-epidemiológico, saúde-doença),
assim ocorrendo o deslocamento do aluno para a posição do
sujeito que recebe passivamente a informação. O processo
pedagógico está centrado no professor como transmissor
de informações, apresentando desta forma, uma significativa fragilidade no processo de profissionalização docente
e desvinculação dos currículos em relação às necessidades
da comunidade (BATISTA et al., 2005, FEUERWERKER,
2003, ALMEIDA, 2004).
Foi assumido pelo campus Baixada Santista da UNIFESP
um importante desafio, a ruptura com modelos disciplinares rígidos e o compromisso com a perspectiva da integralidade no cuidado e o preparo do universitário para o
trabalho em saúde, transcendendo os fazeres individualizados de cada profissão e tencionando para a importância da equipe. No contexto da educação interprofissional,
da interdisciplinaridade e de enfoques problemáticos de
ensino, que se inseriram os quatro eixos (o ser humano
em sua dimensão biológica, o ser humano em sua inserção
social, trabalho em saúde e aproximação a uma prática
específica em saúde) (BATISTA, 2013).
Segundo Batista (2013), para que os objetivos assumidos
na formação fossem consolidados, os seguintes princípios
direcionaram o projeto pedagógico: indissociabilidade de
ensino, pesquisa e extensão, prática profissional como eixo
norteador do projeto pedagógico, problematização do ensino
a partir da prática e da pesquisa, interdisciplinaridade, posição ativa do estudante na construção do conhecimento, posição facilitadora/mediadora do docente no processo ensino/
aprendizagem, integração com a comunidade, integração
entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa, dinamicidade do plano pedagógico com construção e reconstrução
permanente, avaliação formativa como feedback do processo
e programa de desenvolvimento docente.
O campus Baixada Santista destina-se, primeiramente,
ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em
Ciências da Saúde, que procura manter, a excelência que
compõe a Universidade Federal de São Paulo e o Projeto
Político Pedagógico resulta dos esforços coletivos de discussão acerca dos propósitos da universidade como instituição
pública de ensino, extensão e pesquisa que se relaciona
intensamente com a sociedade brasileira (UNIFESP, 2006).
O ensino, a pesquisa e a extensão estão constituídos
como os três pilares da UNIFESP/BS e precisam ser olhados
como indissociáveis e interdependentes, do mesmo modo
que o ensino está presente na formação do pesquisador
e nas atividades extensionistas, a pesquisa localiza na
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extensão e no próprio ensino, campos fecundos de investigação. Também, as atividades de extensão permitem novas
dimensões do processo formativo da universidade, que
aproxima os universitários da realidade local e regional da
área de abrangência e mantendo os projetos de pesquisa
e construção de novos conhecimentos (UNIFESP, 2006).
Santos (2010) coloca que a tríade ensino-pesquisa-extensão está diretamente relacionada à busca da qualidade da
educação superior, cada vez mais as instituições de ensino
superior devem trabalhar, associando e integrando as atividades de ensino, pesquisa e extensão de maneira que se
complementem, para bem formar seus docentes, discentes e profissionais universitários. A extensão favorece a
complementação da formação acadêmica de docentes e
estudantes, já que utiliza conceitos dados nas atividades
de ensino e pesquisa, alicerçadas com a aplicação prática.
Assim, forma-se um ciclo onde a pesquisa aperfeiçoa e produz novos conhecimentos, os quais são difundidos pelo
ensino e pela extensão, de maneira que as três atividades
tornam-se complementares e dependentes, atuando então
de forma sistêmica.
As atividades de extensão da UNIFESP/BS são caracterizadas por projetos multidisciplinares, na educação, na
assistência social, no esporte e nos três níveis de atenção
à saúde, que proporcionam aos discentes intenso contato
com a realidade da estrutura dos serviços e necessidades
da população.
O projeto de extensão “A narrativa como um dispositivo na elaboração de um novo olhar sobre câncer infantil” (PROENCC), é realizado no município de Santos, na
Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, com as crianças
que se encontram internadas na ala de Oncologia Pediátrica
do hospital. Tem o projeto como objetivo geral a promoção de saúde no ambiente hospitalar sob olhar da própria
criança com câncer, que busca usar o lúdico como uma
ferramenta na comunicação não-verbal, e a partir desta
elaborar narrativas que auxiliem no enfrentamento da
doença e do seu tratamento (UCHÔA-FIGUEIREDO, 2015).
Compõem o projeto 12 extensionistas de diferentes
áreas, de todos os cursos do Instituto Saúde e Sociedade
da UNIFESP campus Baixada Santista e as ações são realizadas de forma interdisciplinar sempre em duplas, as
visitas acontecem quinzenalmente tendo duas horas de
duração. No campus são realizadas atividades quinzenais de
estudo e supervisão, com os discentes e docentes envolvidos
no projeto, onde são organizadas as atividades de campo,
produções dos diários de campo e análise do material que
será transformado em narrativas, confecção das narrativas lúdicas que serão entregues as crianças e familiares
como uma devolutiva. A estratégia principal do projeto
é a elaboração e construção das narrativas lúdicas pelos
extensionistas, sempre em grupo interdisciplinar (UCHÔAFIGUEIREDO, 2015).
As narrativas individuais são realizadas a partir da
observação da criança diante do grupo, e estruturadas de
acordo com as atividades lúdicas desenvolvidas em grupo.
O método das narrativas, utilizado nesse projeto, tem como
embasamento os recursos teóricos e práticos aprendidos no

eixo Trabalho em Saúde (TS), em que no quarto termo da
graduação é ensinado e vivenciado essa abordagem como
uma tecnologia leve.
Busca-se, unindo o lúdico com a narrativa, dar voz ao
público atendido que tem-se mostrado tão sufocado diante
de tantas novidades e mudanças na sua vida, e é usado a
narrativa como um instrumento observador e potencializador da visão da criança sobre a sua doença, a sua cura,
a morte, a vida, a dor e o sofrimento (FEDERICI, 2011).
Vivenciar a ação extensionista pode tanto favorecer como
contribuir no processo da formação do discente. E foi no
favorecimento da extensão universitária na minha formação acadêmica que surgiu a motivação para esta pesquisa.
O objetivo geral deste estudo é conhecer o produto
enquanto potência de formação, investigando como que
o projeto de extensão “A narrativa como um dispositivo
na elaboração de um novo olhar sobre o câncer infantil”
(PROENCC) contribuiu na formação dos extensionistas e
egressos ex-extensionista.
Este é um estudo quali-quantitaivo de caráter transversal descritivo e prospectivo, que foi realizado com
extensionistas e egressos ex-extensionista dos cursos de
graduação e das áreas profissionais: Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Psicologia, Educação Física e Nutrição. Sendo
os participantes ex-bolsistas ou voluntários no projeto de
extensão “A narrativa como um dispositivo na elaboração
de um novo olhar sobre o câncer infantil” (PROENCC), no
período entre 2012 e 2015.
Após aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de São Paulo sob nº 1.543.571 deu-se
início a seleção dos participantes da pesquisa, que teve
como critério de legibilidade: ter participado do projeto de
Extensão PROENCC entre os anos 2012 e 2015 e por pelo
menos seis meses; aceitar participar assinando o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram convidados três extensionistas e dois egressos ex-extensionista,
para tal houve a separação dos participantes do projeto por
ano e pelas diversas áreas profissionais, com a intenção de
abranger todas as áreas que já participaram desse. A solicitação para a participação do estudo ocorreu pessoalmente
para os extensionistas e por meio de correio eletrônico
para os egressos ex-extensionista. Para os participantes
da pesquisa, os objetivos foram explicados e também lido
o TCLE para que eles rubricassem e assinassem.
A coleta de dados foi realizada na Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP) – campus Baixada Santista entre
os meses de maio e junho, com os alunos selecionados, e
com os profissionais a coleta foi realizada pessoalmente,
nos locais de trabalho. Optou-se por utilizar para a coleta
de dados a Narrativa e essas foram montadas a partir
dos tópicos norteadores constante nas entrevistas, onde
os participantes relataram de modo espontâneo conteúdos relativos ao processo de formação. Os participantes
nos resultados foram identificados pelas iniciais de suas
áreas profissionais, ficando assim: Educador Físico (EF),
Psicologia (P), Terapia Ocupacional (TO), Serviço Social
(SS) e Fisioterapia (F).
Optou-se para esta pesquisa pela a análise de conteúdo,
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que, para Minayo (2004), geralmente é a expressão mais
usada para representar o tratamento dos dados de uma
pesquisa qualitativa. Com as narrativas prontas e após
intensa leitura de todo o material, a pesquisadora organizou o material de modo a identificar as categorias temáticas, e trabalhou separadamente em cada uma delas,
e localizou então as unidades temáticas significativas
(BIASOLI-ALVES, 1998).

2. RESULTADOS
Em sua maioria são os projetos multidisciplinares que
caracterizam as atividades de extensão da UNIFESP/BS.
Há potência na extensão universitária por esta constituir
um espaço de vivências, de construção da autonomia, de
autodesenvolvimento, de autoaprendizagem e de processos
individuais mediados pelas inter-relações com o outro e
com o contexto (GARCIA; BOHN; ARAÚJO, 2013).
As narrativas demonstraram que a extensão universitária proporcionou um espaço onde foi efetivado o trabalho
em equipe, sendo uma das habilidades desenvolvidas pelos
participantes, como mostra no registro a seguir:
“Algumas habilidades o projeto trouxe outras ele aprimorou. Então poder conversar com a equipe porque lá tinham
estudantes de todos os cursos né, [...]... trás essa questão da
troca né, de ouvir o que o outro tem e aprender com aquilo
e também poder falar ..., acho que essa habilidade de equipe
de ....... ah é isso, de poder ouvir, respeitar a opinião mesmo
que nãos seja semelhante a sua [...]essa flexibilidade o projeto
aprimorou....sabe, de comportamento, de interação com o
outro” (TO).
“O projeto favoreceu em tudo [...] achei que isso foi muito
bom, porque as pessoas não que não conseguiam se interagir,
acabaram se interagindo e vendo o olhar do outro, respeitando a opinião do outro, achei isso sensacional........... Então,
o trabalho em equipe, funcionava sim na questão quando a
gente discutia e tudo. [...]Me ajudou demais a abordar as
outras áreas, não me reduzir só a minha e saber me relacionar, não ter medo das outras profissões” (F).
“[...] a Unifesp tem vários projetos em que justamente o que
eles visam é o trabalho em equipe... então é até difícil de você
virar e falar que vai fazer algum projeto da Unifesp e que você
não está trabalhando em equipe[...] lidar com a equipe, lidar
com o paciente, como abordar o paciente naquela situação e
pra vida pessoal acho que nem tem nem como dizer, tipo, é,
foi um aprendizado muito, muito, muito importante.[...]Ai a
gente foi construindo junto, todo mundo junto foi dando as
ideias, ..........e foi justamente um processo assim de produção
em equipe. E eu acho que assim, pra mim foi um norteador
do que eu queria, do que eu faço né, até hoje[...]” (P).

Segundo Batista (2013) atualmente a educação interprofisisonal (EIP) é considerada como uma importante
estratégia para formar profissionais aptos para o trabalho
em equipe, prática essencial para a integralidade no cuidado em saúde. Para o autor, há diferentes enfoques que
a educação interprofissional assume, como a de modificar
atitudes e percepções na equipe, melhorar a comunicação
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entre os profissionais, reforçar a competência colaborativa, contribuir para a satisfação no trabalho, construir
relações mais abertas e dialógicas. Essa diversidade mostra
itinerários de aprendizagem múltiplos na educação interprofissional compreendendo os campos da observação,
ação, troca, simulação e prática em contextos reais. Há
a configuração de uma rede de situações e relações que
envolvem os estudantes em seus processos de expressar
pontos de vista, abordar problemas, explorar as diferentes
possibilidades de compreender a realidade, apropriar os
conteúdos e articular teoria e prática. Há o fortalecimento
da construção da identidade profissional dos estudantes de
uma área em saúde, à medida que são expostos a situações
comuns de aprendizagem com outras áreas, que demanda
diferentes olhares, que ora se complementam, ora se confrontam, mas que venha possibilitar um maior nível de
compreensão da realidade.
Para concretizar a proposta de educação interprofissional significa assumir uma nova organização curricular, que
venha privilegiar as discussões e as vivências conjuntas das
diferentes profissões envolvidas no cuidado em saúde. O
desenvolvimento de uma cultura de ensino-aprendizagem
é ampliada, sendo esta caracterizada pelos saberes e pelas
trocas compartilhadas, determinando espaços formativos
mais comprometidos e significativos comprometidos com
a prática do trabalho em equipe.

3. CONSIDERAÇÕES
O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou conhecer a
extensão universitária como uma potência para a formação
profissional, por ser uma tecnologia que permite a prática interdisciplinar que gera aprendizados significativos
para a formação profissional do estudante. É relevante o
elo existente no projeto entre a interdisciplinaridade e a
formação profissional que, ao interagir com o outro, possibilita a existência do momento de trocas, essencial para
o crescimento mútuo.
A extensão universitária proporcionou vivenciar praticas
colaborativa e consequentemente a educação interprofissional desencadeando aprendizagens significativas. Pode-se
considerar que por meio do projeto de extensão, o aluno
amplia sua rede de relacionamentos, facilita a convivência
com pessoas diversas contribuindo para a aquisição de
habilidades de trabalho. Participam do projeto alunos de
todos os cursos e termos desta forma o aluno é estimulado a
se comunicar com o próximo, aprendendo a escutar, saber
se colocar no lugar do outro para melhor compreendê-lo.
As ações são realizadas de forma interdisciplinar sempre
em duplas ou trios e nas reuniões de supervisão acontecem
as trocas de conhecimentos, através das discussões de casos
e do diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. O
estudante consegue compartilhar seus conhecimentos e
também tem a oportunidade de colocar em prática o que
aprendeu em sala de aula. A extensão universitária é uma
oportunidade que oferece a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula e, a partir
dessa experiência, repensar e reelaborar cada um daqueles
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que, no exercício prático, distanciou-se da realidade planejada ou descrita em momentos de atividade teórica.
A extensão universitária pelas suas características tem a
possibilidade de colocar a teria em prática, assim, se coloca
como um espaço estratégico para promover práticas integradas entre várias áreas do conhecimento, e é neste espaço
que se pode criar mecanismos que favoreçam a aproximação de diferentes sujeitos.
Os resultados da pesquisa apontam que a extensão universitária é uma importante ferramenta para a interdisciplinaridade, e um rico espaço para a educação interprofissional. Essa contribui positivamente para a formação do
estudante, complementando e desencadeando mudanças
na pratica profissional.

um dispositivo na elaboração de um novo olhar sobre o
câncer infantil. UNIFESP campus Baixada Santista. São
Paulo: Santos, 2011.
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RESUMO – A presente proposta de trabalho teve como objetivo analisar como a plataforma Educopédia,
criada em 2010, pela Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro, contribui para efetivar
uma educação geográfica dos estudantes do ensino fundamental. A plataforma é online, contém aulas digitais
em que estudantes e professores podem acessar atividades autoexplicativas de qualquer lugar e a qualquer
hora. O uso das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) apresenta crescimento e pode ajudar o estudante a desenvolver sua capacidade cognitiva para pensar os conceitos, os conteúdos e fenômenos
geográficos. Como metodologia qualitativa de pesquisa foi utilizada a análise da página, na Internet, e dos
conteúdos de geografia de forma geral descritos. Como resultados das análises preliminares, pode-se constatar
a importância do uso da plataforma, pois possibilita que o professor desenvolva outras práticas e atividades
de aprendizagem durante as aulas de Geografia.
PALAVRAS-CHAVE: educopédia; educação geográfica; mediação; TICs.
ABSTRACT– This work proposal aimed to analyze how Educopédia platform created in 2010 by the Municipal Education
of Rio de Janeiro City contributes to effect a geographical education of elementary school students. This is collaborative
online with digital classes in which students and teachers can access self-explanatory activities from anywhere and anytime. The use of ICTs has growth and can help students develop their cognitive capacity to think about the concepts, content
and geographic phenomena. As a research methodology was used qualitative analysis with the site and geography content
generally described. As a result of the preliminary analysis, one can see the importance of platform use, it allows the teacher
to develop other practices and learning activities during geography lessons.
KEYWORDS: educopédia, geographic education, mediation, ICT.

1. INTRODUÇÃO
Num mundo cada mais globalizado, a expansão do uso
de novas tecnologias no cotidiano ampliou os diferentes
modos de acesso ao conhecimento disponibilizado na rede
mundial de computadores. Na educação escolar, esse fenômeno contemporâneo se fez ressentir, com a adoção de
novas estratégicas educativas que viessem corresponder
às exigências impostas pelo uso das novas tecnologias.
Nessa conjuntura, a Secretaria Municipal de Educação
do município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro
(SME/RJ), tem investido na compra de computadores e
tablets para as escolas municipais. Em 2010, criou a plataforma digital “Educopédia”, que disponibiliza aulas à
distância, podendo ser utilizada pelos docentes em sala de
aula, com o uso dos equipamentos eletrônicos adquiridos.
A partir disso, o aporte de tais investimentos despertou um
questionamento: a utilização da Educopédia, realmente,
contribui no processo ensino-aprendizagem em Geografia?

No contexto contemporâneo, o crescente acesso, pelo
educando, às diferentes redes sociais, bem como o uso, por
longos períodos do dia, da Internet, propicia-lhe o contato
a inúmeras informações sobre os assuntos mais variados
do Brasil e do mundo. Todavia, o aumento do acesso às
diferentes tecnologias comunicativas e informacionais
não representa e nem garante a assimilação e compreensão
de conteúdos. Com isso, a utilização dessas tecnologias
deve ser mediada pelo professor de modo a valorizar o
conhecimento prévio dos alunos, a fim de que se formem,
adequadamente, os conceitos geográficos trabalhados na
disciplina.
A Educopédia é uma plataforma educacional on-line,
com aulas digitais, na qual estudantes e professores podem
acessar atividades autoexplicativas de qualquer lugar e a
qualquer hora. Cada aula possui temas, competências e
habilidades contempladas nas Orientações Curriculares
da SME/RJ e estão dispostas por disciplina em cada ano do
ensino fundamental, dividindo-se em trinta e duas aulas
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digitais correspondentes às semanas do ano letivo. Assim,
“a educação geográfica inserida no contexto tecnológico
pode enriquecer e dinamizar as aulas através dos recursos
da Educopédia, auxiliando o processo ensino-aprendizagem
com o objetivo de despertar a criticidade dos alunos” (Lima,
Velasquez e Cordeiro, 2015; Nogueira e Sampaio, 2012).
O ensino de geografia, no Ensino Fundamental (6º a 9º
ano), é de suma importância, pois, por meio dessa disciplina, o aluno pode desenvolver o seu senso de localização
e se compreender como parte do mundo em que vive. A
educação geográfica proporciona a aquisição e o aperfeiçoamento de determinados conceitos, que contribuem de
forma significativa para o desenvolvimento do aluno, não
só como indivíduo no seu meio ambiente mas também
como cidadão em seu meio social. “Tais conceitos podem
ser aproveitados nas séries iniciais, pois os conteúdos
abordados nas aulas de geografia possibilitam desenvolver tanto os aspectos sociais quanto os físicos” (Castellar
e Vilhena, 2010).
Assim, este trabalho tem como objetivo geral analisar
se a plataforma Educopédia contribui para efetivar uma
educação geográfica aos estudantes do 6º ao 9º ano de
Ensino Fundamental. Tem-se como objetivos específicos:
a contextualização da importância das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) no processo de ensino
e aprendizagem; a compreensão da plataforma Educopédia;
a apresentação da importância de educação geográfica; e,
por fim, a relevância do uso da plataforma Educopédia no
ensino da geografia.
A metodologia empregada nesta pesquisa é qualitativa, com base na análise da página da plataforma digital,
na Internet, e dos conteúdos de geografia de forma geral
descritos, no qual se estabeleceram a “definição do foco de
estudo; coleta dos dados e fase de análise sistemática dos
dados” (André, 2013). Assim, o foco do estudo é a Educopédia;
a coleta dos dados se refere aos recolhidos na página, na
Internet; e, por fim, a análise do conteúdo da página.
Dessa maneira, o uso da plataforma pode ser um recurso
importante como forma de estruturar um referencial para o
desenvolvimento e aplicação de uma proposta pedagógica,
na construção do conhecimento geográfico. A pertinência
da temática possibilita a discussão de novas metodologias
para uma educação geográfica, ao se utilizar de linguagens
e ferramentas que propiciem a melhora e qualifiquem a
aprendizagem crítica dos estudantes.

2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO (TIC): SUA
IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM
O significado do ensino mediado pelas TICs é ter o poder de
alterar as estruturas verticais (professor > aluno) e lineares de
interação com as informações e com a construção individual e
social do conhecimento. “Os ambientes digitais oferecem novos
espaços e tempos de interação com a informação e de comunicação entre os mestres e aprendizes.” (Kenski, 2008, p. 11).
612

Com o surgimento das tecnologias digitais, diversos
conceitos foram introduzidos e modificados em diferentes
espaços. No contexto educacional, a informação é o simples
acesso de um determinado conteúdo, mas o conhecimento
é o domínio teórico e/ou prático do assunto. Neste sentido, pode se dizer que informação e conhecimento não
são sinônimos e, para se gerar conhecimento, o indivíduo
precisa contar com uma postura crítica, ativa e interventora
diante da informação, incorporá-la, dar a ela significado e
relevância diante do contexto que ocupa e de seus interesses. Segundo Kenski (2008, p.9), “a função das tecnologias
não é revolucionar o ensino e a educação como um todo,
mas sim a maneira como esta tecnologia é utilizada para
a mediação entre professores, alunos e a informação. Esta
pode ser revolucionária ou não”.
Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são espaços de informação e design próprio que proporcionam uma
interação educacional entre os seus participantes. Além disso,
esses ambientes propiciam um processo colaborativo de
aprendizagem mediada pelo professor, ao se oferecer recursos variados como áudios, vídeos, objetos de animação etc.
Segundo Galvão e Leite (2011), “uma das principais exigências para sua eficácia é de que o ambiente permita uma
intensa interação do aluno com o objeto de estudo, o que
não significa apenas teclar ou escolher opções de navegação”. O desenvolvimento do aprendiz só se dará se a interação ultrapassar essa situação fazendo com que o objeto
de estudo se integre à realidade do sujeito, desafiando-o e
estimulando-o, ao se criar novas situações a serem incorporadas às estruturas cognitivas existentes.
A interação deve abranger não só o universo aluno e
computador, mas preferencialmente o aluno e o professor,
com ou sem computador. Um ambiente virtual deve permitir diversas estratégias de aprendizagem, adequando-se
ao maior número de pessoas com diferentes perspectivas e
interesses. Ademais, deve-se proporcionar aprendizagem
colaborativa, interação e autonomia, potencializando-se,
assim, a construção do conhecimento.
Não se pode negligenciar a influência que as tecnologias
exercem no processo de aprendizagem em geografia e nem
desconsiderá-las como ferramenta pedagógica. “Em acréscimo, tampouco é possível acreditar que basta introduzir
as TICs no ensino, sem um planejamento bem estruturado,
para lograr o aprendizado pretendido”, concordando com
Kenski (2007).
Lucena e Funks (2000, p.20) afirmam: “Tanto faz o quadro de giz ou a web, a tecnologia usada há de ser referendado para poder fazer sentido”. A técnica, por si só, não
forma nem o professor nem o aluno. A técnica se diferencia
da tecnologia, uma vez que a primeira “compreende um
conjunto de regras apropriadas a dirigir eficazmente uma
determinada atividade” (Abbagnano, apud Lorenzetti et
al., 2012, p. 434). A tecnologia, por outro lado, relaciona-se
à técnica de épocas e culturas pretéritas, distinguindo-se
pela presença de ciência experimental, ou seja, uma técnica
de base científica.
Disso decorre que as tecnologias educativas contemporâneas, por si só, não modificam a prática educacional, mas
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possibilitam que se estabeleçam novas formas educativas.
Assim, o modo pelo qual aluno e professor se apropriam
da tecnologia educativa pode possibilitar a aprendizagem
do conteúdo, desde que para isso concorram ações eficazes
nesse processo.
Sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação no
ensino de Geografia alguns autores afirmam que, apesar
da insuficiência dos recursos pedagógicos, os quais servem
para auxiliar a ministração das aulas pelos professores, os
laboratórios de informática podem ser um recurso favorável.
Isso porque o computador e seus programas são uma alternativa para a renovação que o ensino desta disciplina exige.
Munhoz (2006) argumenta que, “para compreender
como a nova geração pensa e interage com o mundo a sua
volta, pela complexidade do mundo atual, torna-se cada
vez mais difícil”. Isso por que grande parte das relações
interpessoais não acontece apenas pelo contato pessoal,
mas também por uma infinidade de artefatos eletrônicos,
mídias e redes sociais. Assim, diminuem-se a distâncias,
facilitam a vida, insere-se outro ritmo de tempo para resolução de tarefas, tornando aparentemente simples algo antes
complexo, principalmente para aqueles que dominam este
conhecimento.
A importância das TICs para Kenski (2008) “está no
processo de ação colaborativa no ensino, que pressupõe
a existência de circulação intensa de informações e trocas visando o alcance dos objetivos previstos”. Os novos
processos de interação e comunicação no ensino mediado
pelas tecnologias visam ir além da relação entre ensinar
e aprender. Orientam-se para a formação de um novo
homem, autônomo, crítico, consciente da sua responsabilidade individual e social, enfim, um novo cidadão para
uma nova sociedade.

3. EDUCOPÉDIA SME/RJ: TICS NA
FORMAÇÃO DO ESTUDANTE DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO DE
JANEIRO
Iniciou-se, em 2010, um novo movimento que parte da
SME-RJ, objetivando oferecer um processo didático inovador, a proposta de implantação de uma escola que oferta
oportunidade de o aluno acessar e trabalhar a construção de seu conhecimento. Esta proposta foi pensada de
modo a alinhar teoria e prática. Para isso, foi criado um
projeto de aulas interativas - a Educopédia. De acordo com
a Secretaria Municipal de Educação, a proposta das aulas
digitais para a Educopédia tem como finalidade aumentar a
autonomia do aluno sobre o seu processo de aprendizagem.
A Educopédia em forma de projeto foi criada por professores selecionados da própria rede, considerando as
Orientações Curriculares do Município do Rio de Janeiro. O
projeto consiste em atividades que incluem temas/conteúdos, com as respectivas competências, divididas em trinta
e duas aulas digitais, por disciplinas, correspondentes às
semanas do ano letivo. “Vídeos, animações, imagens, textos, podcasts, quiz e jogos estão inseridos nas atividades,

seguindo um roteiro pré-definido em consonância com
teorias metacognitivas.” (Nogueira & Sampaio, 2012).
De acordo com a SME/RJ, uma característica importante dessa experiência é a integração do currículo com
o material didático utilizado para apoiar o trabalho do
professor em sala de aula. O material educativo on-line é
disponibilizado para alunos e professores da rede pública
de ensino da cidade, que podem consultar essas informações de qualquer computador e a qualquer hora, através
do endereço eletrônico http://www.educopedia.com.br.
Dessa forma, selecionam professores da rede para atuar
como Educopedista (o professor que cria as aulas digitais),
elegendo-o como o mediador mais importante entre o aluno
e o aprendizado, referindo-se aos conteúdos das aulas digitais. “Por outro lado, essa prática é criticada, pois se apresenta como se apenas o conteúdo digital fosse responsável
pelo aprendizado do aluno, excluindo o professor de sala de
aula que atua cotidianamente e conhece a realidade onde
os alunos estão inseridos”. (Lima et al., 2015).
Segundo a SME/RJ, nas aulas digitais da Educopédia,
o Educopedista será o mediador das atividades propostas
aos alunos e terá como objetivo permitir que eles alcancem
o aprendizado.
“Embora nesta metodologia das aulas da Educopédia, o aluno seja
o protagonista ativo em seu processo aprendizagem, é necessário
que exista a figura do mediador para nortear esse caminho, atribuindo maior significado ao que é estudado, relacionando exemplos
a exemplos do dia a dia, motivando e aguçando a curiosidade sobre
o tema, levando os alunos à reflexão, incentivando-os à pesquisa
constante, entre outros”. (Manual da Educopédia, 2010, p.5).

Destacam-se nas aulas os objetos de aprendizagem,
que são todos os recursos utilizados para garantir o aprendizado nas aulas digitais: ilustrações, animações, vídeos,
fotografias, jogos (games) e textos. Tais recursos devem ser
utilizados visando ao aprendizado do tema da aula, e não
somente para garantir a interatividade do aluno.
Referindo-se ao processo metodológico proposto para a
realização das aulas da Educopédia, segundo a SME, foram
pensados cinco momentos distintos, que representam o
processo de aplicação e aprendizado de um novo conteúdo,
bem como suas estratégias para cada momento. Para cada
um desses cinco momentos, pensaram-se diferentes estratégias e recursos para promover a construção do conhecimento de forma significativa. “Foi levada em consideração
a construção do conhecimento e a busca pela autonomia
na tomada de decisão e na resolução de problemas, oportunizando a conscientização do aluno pelo processo de
aprendizagem e a construção realizada por ele durante as
fases de acomodação do novo saber”. (Lima et al., 2015).
No princípio houve uma pressão por parte de SME/RJ para
utilização da Educopédia em todas as escolas e aulas. Foram
enviados para as escolas notebooks e instalados data-shows em
todas as salas, porém as escolas não estavam preparadas.
Vários problemas impossibilitaram o uso da plataforma:
falta de estrutura física, fios condutores de energia, internet
e treinamento para os professores. Acreditava-se que apenas
se inserindo a tecnologia resultaria numa maior qualidade das
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aulas, porém, o método de ensino ainda seria o tradicional.
A Educopédia é um Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA), concebido pela Secretaria Municipal de Educação
da cidade do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Oi
Futuro, visando tornar o ensino mais atraente para crianças
e adolescentes.
Para tal, oferece aulas digitais de todas as disciplinas do
ensino fundamental, bem como material de suporte pedagógico aos professores. “A Educopédia alia a educação à
tecnologia, Ela é clara, direta e intuitiva. É possível ensinar
conceitos para os jovens através de jogos e passatempos
que prendem a atenção e estimulam o raciocínio lógico.”
(Manual da Educopédia, 2010).
Define-se o AVA como um espaço na Internet formado
pelos sujeitos e suas interações e formas de comunicação
que se estabelecem através de uma plataforma, tendo como
foco principal a aprendizagem. “Entende-se por plataforma
uma infraestrutura tecnológica composta pelas funcionalidades e interface gráfica que compõe o ambiente virtual
de aprendizagem”. (Behar et al., 2007).
Descrição estrutural da plataforma:
A figura 1 apresenta a 1ª página inicial com acesso por
login e senha, para alunos e professores cadastrados, mas
liberada para o acesso de visitantes, que têm liberdade para
usar o conteúdo das aulas e acervo da biblioteca, podendo
copiar, distribuir e transmitir a obra, desde que obedeçam
às regras predeterminadas.

A figura 3 apresenta a 3ª pasta com as disciplinas do
ensino fundamental que, ao serem clicadas, apresentam
a sequência das aulas, divididas em quatro bimestres, de
acordo com a grade curricular específica de cada série.
Figura 3 – Seleção da disciplina geografia

Fonte: http://www.educopedia.com.br/. 2015.

A figura 4 apresenta os links com as atividades referentes à disciplina Geografia.
Figura 4 – Seleção do conteúdo sobre paisagem

Figura 1 – Página inicial da Educopédia

Fonte: http://www.educopedia.com.br/. 2015.

Fonte: http://www.educopedia.com.br/. 2015.

A figura 2 apresenta a 2ª pasta com os nomes de todos
os anos do ensino fundamentais que, ao serem clicadas,
apresentam as disciplinas de acordo com a grade curricular
específica de cada série.
Figura 2 – Seleção do ano (série)

Fonte: http://www.educopedia.com.br/. 2015.
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Dentre as funcionalidades de um AVA, pode-se citar,
segundo Behar (2007), “características como a de comunicação síncrona e assíncrona, entre elas, bate-papo (ou
chat), MSN, fórum de discussão, diários de bordo, base
de dados, funcionalidades que dão suporte ao trabalho em
grupo, publicação de arquivos, entre outros”.
O que se observa na plataforma Educopédia é que o uso
da tecnologia está presente, principalmente pelo próprio
ambiente disponível na Web. Embora o ambiente seja apresentado como uma plataforma interativa e colaborativa,
não há nenhuma evidência de que isso ocorra pela inexistência de bate-papo (ou chat), MSN, fórum de discussão,
diários de bordo. O que predomina é o uso da tecnologia
como recurso didático num paradigma tradicional de
ensino, em que o aluno recebe informação e a processa
isoladamente, para memorizar o conteúdo apresentado.
Atualmente, existem inúmeros AVAs que se propõem
a dar suporte a processos de ensino-aprendizagem baseados na Web, oriundos tanto do meio acadêmico quanto
do comercial. Cada um deles possui, de forma implícita
ou explícita, concepções sobre como ocorre este processo
e servem para propósitos específicos.
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Os recursos digitais disponíveis na disciplina geografia
são os seguintes:
1º os softwares utilizados estão inseridos em atividades de
leitura e audição, fixação e verificação da aprendizagem,
como textos, áudios, exercício e prática, enciclopédia
externa e arquivos em PowerPoint (PPT).
2º há uma tênue utilização de convergência digital, na
medida em que vídeo, texto, áudio e imagem são utilizados no mesmo ambiente, tão somente como condutores
de informação.
3º as ferramentas da web 2.0 se limitam a vídeos do youtube,
links para páginas web e blogs externos.
4º O ambiente não dispõe de recursos de comunicação síncrona e assíncrona nem ferramenta que permita atividades
colaborativas.

4. COMPREENDENDO A IMPORTÂNCIA
DO EDUCOPÉDIA PARA ENSINAR A
GEOGRAFIA
Utilizar as TICs para ajudar o aluno a compreender sua
realidade é um grande passo para que o mesmo possa
entender o espaço geográfico de forma criativa e prazerosa.
Dessa maneira, as TICs podem se tornar uma poderosa
ferramenta para os docentes realizarem seu trabalho em
sala de aula de forma mais criativa e dinâmica, se forem
utilizadas de modo correto e coerente com as necessidades
educacionais.
Para Munhoz (2006), “pensar na aplicabilidade das TICs
na educação geográfica não é simplesmente apresentá-los aos alunos”. É relacionar o ensino e a aprendizagem
significativa, a utilização destes recursos no processo de
ensino-aprendizagem, permitir a articulação de diversos
conhecimentos de forma interativa. Os empregos possíveis
incluem desde o potencial de entretenimento, colaboração,
interação, dentre outras características próprias de uma
tecnologia, até a definição de quais conceitos serão trabalhados, passando em seguida ao planejamento, escolha dos
objetivos a serem alcançados, metodologia e quais recursos
digitais servirão a este intento.
De acordo com Callado (2012), “os professores devem
estar instruídos quanto ao uso dos recursos tecnológicos
inovadores na disciplina de geografia, permitindo aulas
mais atrativas tanto para os alunos quanto para os professores, possibilitando uma aula dinamizada sem fugir do
contexto”. Para o desenvolvimento das aulas de geografia,
é importante o auxílio dos recursos tecnológicos encontrados na escola: utilização de vídeos/filmes, imagens,
slides, músicas, blogs, fóruns, chats. O autor ainda ressalta
a importância das imagens como recursos metodológicos
para que os alunos, principalmente do 6º ano do ensino
fundamental, consigam atribuir sentido ao aprendizado
dos conteúdos geográficos.

Podem-se utilizar fotografias, ilustrações, figuras até
mesmo do livro didático, imagens de mapas, gráficos, tabelas, música, além da utilização da internet que possibilita o
acesso a todos estes recursos instantaneamente, ajudando
o professor a dinamizar seu trabalho.
“De maneira geral, os recursos didáticos oferecem a oportunidade de se desenvolver atividades interdisciplinares,
que contribuem de forma significativa para o enriquecimento das aulas não só de geografia, mas também com as
outras disciplinas”. (Castellar & Vilhena, 2010). Na educação,
a Educopédia contribui para a quebra de barreira geográfica.
Por meio de uma estrutura não linear através de hipertexto,
disponibilização de materiais didáticos e de multimídia,
nota-se que o ciberespaço é o ambiente rico de aprendizagem,
onde os alunos têm acesso à informação on-line.
Utilizando a Educopédia cada aluno pode individualmente buscar seu aprendizado através de uma interação
contínua e dinâmica entre objetos de aprendizagem, educadores, pais e a comunidade em geral. Neste contexto, o
professor de geografia deve entender que a construção
do conhecimento, deve evidenciar a realidade dos alunos
por intermédio de trocas de experiências e novas formas
de participação. Assim, o professor deve mediar o conhecimento geográfico visando facilitar o processo ensino-aprendizagem, atento as mudanças que ocorrem além
dos muros da escola, buscando desfrutar da realidade mais
próxima do aluno e ampliando os conteúdos para que tenha
uma aprendizagem mais efetiva. Para tanto, o aluno e o
professor podem ter acesso às mesmas ferramentas da
informação, a diferença está na forma como o aluno explora
essa informação para obter o conhecimento e a maneira
com que o professor a utiliza para ministrar suas aulas.
O aluno precisa ser orientado a interagir com a tecnologia de forma inteligente, por meio de textos, sons, imagens,
animações, vídeos, programas do computador, desenvolvendo a habilidade de representar ideias com responsabilidade e respeito à privacidade dos dados e do ambiente de
trabalhado com os colegas. Assim, o professor pode inserir
nos planejamentos de aula estratégias para que os alunos
desenvolvam a criatividade e criticidade, usem linguagem
e conteúdo apropriado na rede e na forma de se comunicarem. Por isso, é de grande relevância a construção do
conhecimento geográfico voltado para capacitar e conduzir
o aluno a elaborar a sua própria forma de conhecimento, a
fim de atribuir ao educando o papel de intervir criticamente
na informação obtida, transformando-a em conhecimento
para aplicar como cidadão ativo na sociedade.

5. A ANÁLISE DE CONTEÚDO PARA
PENSAR O EDUCOPÉDIA
A metodologia de pesquisa qualitativa tem como objetivo
analisar o objeto a partir de diferentes olhares, pois é pensado compreender os processos e as interpretações sobre
o estudo, segundo André (2013)
Ao se pensar como analisar e interpretar o texto do
site do Educopédia, a análise do conteúdo cada sendo um
elemento importante neste diálogo, pois o documento
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apresenta características que são próprias a ela. Ela faz
com que seja analisado a “fala” e os textos, ou seja, “ela se
constitui um conjunto de métodos e de teorias que pretendem investigar quer o uso cotidiano da linguagem, quer a
linguagem nos contextos sociais, desta forma interpretando
as mensagens a serem compreendidas”, Moraes (1999).
Desta maneira, a organização desta metodologia é constituída pela preparação das informações, como interpretar
os conteúdos em unidades, categorizar ou classificar as
unidades, a descrição e a interpretação.
Para análise inicial e breve, se separaram o documento
do site que teria as informações relevantes a respeito da
plataforma, com a leitura e a separação as frases condicionadas ao texto da plataforma; no segundo momento,
observar as frases que marcam o documento em si, tratar
dos elementos que foram retirados do texto; no terceiro
momento, a categorização que devem ser adequadas à
análise, como tecnologias, AVA, ensino e aprendizagem e
geografia; no quarto momento, a analise descritiva em si,
ou seja, a descrição de algumas frases da plataforma para
a compreensão do que se trata o conteúdo que esta exibe e
no quinto momento, a interpretação desses dados, ou seja,
quais são o significado e a importância do conteúdo para
a educação e para o ensinar geografia, bem como a análise
estrutural da plataforma.

6. RESULTADOS PRELIMINARES
O trabalho que está sendo desenvolvido com os estudantes
busca demonstrar suas percepções do conteúdo geográfico
exposto na Educopédia e seu cotidiano os resultados podem
ser usados em várias atividades pedagógicas. A proposta
de ir ao laboratório de informática já motivou os alunos
durante as aulas, a princípio não com objetivo de realizar
as atividades propostas, mas para acessar as redes sociais
e jogos online.
Ao acessar a Educopédia os alunos navegaram livremente para conhecerem o site, depois houve a orientação
para os mesmos seguirem a sequência didática do site.
Como resultado inicial, os alunos ficaram surpresos e
encantados com as imagens, animações, jogos e vídeos
os que abriram. Foi questionado sobre como os alunos
compreendem os conceitos geográficos como o de paisagem a maioria das respostas foi: um lugar bonito, uma
praia, montanha, cachoeira mesmo utilizando as ilustrações do site só fez sentido no entendimento dos alunos
o conceito de paisagem após o professor relacionar as
imagens do site com o cotidiano a paisagem ao redor da
escola. Solicitei que os alunos descrevessem os elementos
presente na paisagem ao redor da escola, realizando uma
listagem e classificando em naturais ou humanizados.
Esta etapa foi bem interessante, porque os alunos classificaram a horta como elemento natural, não um construto
do homem.
Em suma a valorização dos conhecimentos prévios do
aluno é fundamental para estabelecer ligações entre o cotidiano os conceitos geográficos expostos na Educopédia e
ensinados na escola.
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7. CONCLUSÃO
Observa-se na plataforma Educopédia o uso da tecnologia
presente, principalmente pelo próprio ambiente disponível
na Web. Embora o ambiente seja apresentado como uma
plataforma interativa e colaborativa, não há nenhuma evidência de que isso ocorra.
O que predomina é o uso da tecnologia como recurso
didático num paradigma tradicional de ensino, em que o
aluno recebe informação e a processa isoladamente, para
memorizar o conteúdo apresentado, como se pode perceber
nas descrições elencadas neste trabalho. Diante dessa realidade, o uso da Educopédia como uma ferramenta a favor
da educação, tornou-se uma forma ilustrativa de trazer o
conhecimento para dentro da sala de aula.
O professor como um mediador do conhecimento deve
estar atento às melhores formas de inserir as tecnologias da
informação e comunicação nas suas aulas, buscando assim
desfrutar do melhor que elas oferecem para o bom aproveitamento da aprendizagem do discente. Cabe ressaltar
que os métodos tradicionais de ensino acabam se tornando
cansativos para os alunos. Dessa maneira, as práticas pedagógicas devem sempre estar em constante renovação. Nessa
perspectiva, as TICs aparecem no contexto educacional
como grande potencialidade de transformação e renovação
pedagógica mediadora do conhecimento geográfico.
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RESUMO – Este artigo buscou investigar a percepção dos educandos dos cursos na modalidade EaD de uma
instituição de ensino superior com relação a qualidade dos conteúdos disponibilizados e a eficiência das TIC no
processo de aprendizagem, visto que são duas bases principais na modalidade do ensino a distância. A metodologia aplicada foi uma pesquisa exploratória-descritiva e qualitativa, com base nos estudos bibliográficos,
por meio de uma pesquisa de campo aplicada entre os dias 12 a 16 do mês de outubro de 2015 aos educandos
dos vários cursos ofertados na modalidade EaD da IES. Com isso identificou-se que os educandos desejam
melhorias na atuação do tutor e também adequação dos conteúdos em relação à abordagem pedagógica, dessa
forma contribuindo no aumento da qualidade do ensino.
PALAVRAS-CHAVE: educação a distância; percepção dos educandos da EaD; ensino superior e TIC.
RESUMEN – Este artículo intentó investigar las percepciones de los estudiantes de cursos de aprendizaje a distancia modo
de una institución de educación superior con respecto a la calidad de los contenidos disponibles y la eficiencia de las TIC
en el proceso de aprendizaje, ya que son dos bases importantes en el modo a distancia. La metodología utilizada fue una
exploratoria investigación descriptiva y cualitativa, basado en Estudios bibliográficos, a través de un estudio de campo se
aplicó entre los días 12 al 16 de octubre de 2015 alumnos de varios cursos ofrecieron en EaD de las IES. Con identificó que
los estudiantes deseen tutor mejoras de rendimiento y también la adecuación de los contenidos sobre el enfoque pedagógico,
contribuyendo en el aumento de la calidad de la enseñanza.
PALABRAS CLAVE: Educación a distancia; percepción de los estudiantes de la EaD; educación superior y las TIC.

1. INTRODUÇÃO
O século XX foi assinalado por intensas variações e transformações na sociedade, nas relações sociais, políticas, econômicas, culturais, no desenvolvimento tecnológico quanto
na eletrônica, principalmente nos meios de comunicação,
por exemplo, nas tecnologias de informação e comunicação,
além da educação. Atualmente a crescente demanda por
e pelas tecnologias digitais, plataformas e multiplataformas interativas conectadas com a educação, vive-se num
momento em que a educação a distância cada vez mais
é crescente, seja pela procura e oferta de cursos rápidos,
formação e educação de profissionais pelas empresas e
o aumento de cursos superiores em EaD. Esse momento
dar-se-á por estarmos vivenciando uma sociedade informacional pela busca e disseminação do conhecimento. De
acordo com Bizelli (2013), estamos a postos para enfrentar
os desafios para a inclusão do sujeito por meio de uma
educação inovadora com a incorporação das TIC, no qual
hoje disponibilizadas na sociedade brasileira.
Esse momento tem-se intitulado como era da informação por Stewart (1998), era do conhecimento por Sveiby
(1998), sociedade em rede por Castells (2002) e terceira onda
por Toffler (1985). Observa-se que nenhum outro momento

se produziu tanta informação como na atualidade, além
disso, o acesso destas pelas tecnologias de informação
e comunicação. Nesse contexto abre-se o espaço pelas
demandas de formação do sujeito pela EaD, mas o fato
é como o educando viabiliza seu espaço e tempo para o
acesso às informações e posterior exercitar o conhecimento
adquirido, sendo relevante à reflexão como as IES vêm se
preparando para atender essa demanda sob o ponto de vista
para a formação do educando reflexivo e crítico, além da
formação com qualidade a partir do EaD.
Tendo em vista o destaque que a EaD vem ocupando
no cenário educacional, faz se importante e necessário
analisar sobre a ótica dos educandos dessa modalidade a
qualidade do modelo pedagógico da instituição, visando
contribuir no processo de ensino e aprendizagem. Desta
forma, o presente estudo tem por objetivo principal avaliar as percepções de um grupo de educandos dos Cursos
EaD de uma instituição privada de Ensino Superior, com
relação a qualidade dos conteúdos e o uso das TIC no efetivo processo de ensino e aprendizagem. Quanto a ideia de
qualidade na EaD, Romiszowski (2011) define a qualidade
da EaD a partir da:
[...] avaliação, sendo esta atrelada a abordagem da importância da cultura da avaliação e de sua base teórica para orientar
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o desenvolvimento de novas formas de avaliar. Destaca o
papel dos critérios/padrões de excelência, para nortear
as várias atividades de avaliação. Com base nos aspectos
mencionados discute a avaliação da aprendizagem na EaD
on-line e alguns de seus desafios. Incentiva maiores discussões sobre a prática da avaliação na EaD para melhorias das
experiências de aprendizagem e contribuição ao corpo de
conhecimento da avaliação educacional (ROMISZOWSKI,
2011 [online]).

A modalidade de Educação a distância (EaD) dentro
do atual cenário educacional passa a ter uma posição de
destaque devido a sua forma democrática e flexível de
ensino que rompe várias barreiras; econômicas, sociais e
geográficas, fatores esses que contribuem para que cada
vez mais haja uma maior procura de pessoas que buscam
uma oportunidade de aprendizagem e de aperfeiçoamento,
conciliando as várias atividades cotidianas.
A EaD é modalidade que pressupõe uma redefinição
de papéis, pois a educação é um processo que promove a
liberdade e a autonomia do sujeito, dessa forma tornando-o
reflexivo e crítico e o professor passa de transmissor-emissor para mediador de conhecimento compartilhado. O educando passa a ter um maior envolvimento com o processo
de ensino e aprendizagem, e gestor do próprio espaço e
tempo, no qual requer organização e principalmente disciplina. Nesse aspecto rompem-se barreiras e quebra de
paradigmas do modelo tradicional que ainda é muito forte,
assim é necessário que esse modelo ofereça recursos e ferramentas que crie um ambiente motivador e colaborativo
para a construção compartilhada do conhecimento.
Na atual sociedade do conhecimento é fundamental que
o educando possa autoanalisar-se e que seja autônomo na
elaboração e disseminação do conhecimento. A EaD de
acordo com Belloni (2012), ainda se faz necessário avançar
as discussões no contexto da educação mediada por TIC,
nesse processo a EaD só trará benefícios quando obedecerem a critérios de acessibilidade, apropriação e qualidade.
Essa modalidade de educação tende cada vez mais se tornar
um elemento comum aos sistemas educativos, comisso
atender a demanda e de grupos específicos. A educação
se constrói a partir da interação entre os atores da educação e que a aprendizagem só ocorre a partir do momento
em que o sujeito faz conexões dos seus conhecimentos
com as interações no meio em que vive, e essas interações
estão relacionados à forma de como os conteúdos EaD são
formulados e disponibilizados (MENDONÇA; RIBEIRO;
RIBEIRO, 2007).
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
atuam como facilitadoras nesse processo de ensino e
aprendizagem. De acordo com Bizelli (2013) discorre que
ao democratizar a informação, se democratiza e permite
que os cidadãos aprendam com os diálogos diante da alocação de recursos e que a informação está acessível e visível.
mas no sentido de mediar o acesso aos conteúdos e apropriação do conhecimento. Porém é relevante conhecer os
educandos e as suas dificuldades quanto ao acesso as TIC e
como se apropriam das informações para a construção do
conhecimento, visto que as inovações tecnológicas ainda é
620

algo estranho para os sujeitos que possuem dificuldades de
interação com as tecnologias digitais de informação e dispositivos. Para Luck (2008) o envolvimento do educando no
processo de aprendizagem colaborativa vai além da disponibilidade das TIC, sendo necessário criar um ambiente que
incentive a aprendizagem do educando. E nesse processo
deve-se compreender que as TIC por si só não concretiza
a transformação e que deve ser identificado os recursos
tecnológicos mais apropriados à proposta do curso para
que seja efetiva.

2. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA:
DEFINIÇÕES E CONCEITOS
Embora os termos Educação a Distância e Ensino a
Distância sejam tratados como sinônimos é importante
ressaltar a diferença. De acordo com Landim (1993, p. 10),
apresenta as diferenças conceituais: (Ensino: instrução,
transmissão de conhecimento e informações, adestramento, treinamento. Educação: pratica educativa, processo
ensino-aprendizagem, que leva o indivíduo aprender a
aprender, a saber pensar, criar, inovar, construir conhecimentos, participar ativamente do seu próprio conhecimento”. Na Educação a Distância predomina-se o não
estar fisicamente juntos, porém conectados virtualmente
vencendo barreiras de tempo e espaço o que confere a
flexibilidade dessa modalidade de ensino. Como base em
pesquisas, é fundamental apontar algumas definições para
Educação a Distância. O Decreto n.º 2.494 de 10/02/1998, art.
1º; nos traz: “Educação a distância é uma forma de ensino
que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação de
recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados
isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos
meios de comunicação” (MEC, 2015).
Há várias conceituações sobre a educação e a EaD, no
entanto, entre tantas definições e conceitos, a Educação a
Distância proporciona liberdade, mas ao mesmo tempo é
necessário que o educando tenha disciplina e organização
para cumprir suas tarefas, sendo este o protagonista de
sua formação. Destarte, o aprender está intrinsicamente
relacionado ao próprio educando querer, de que ele mesmo
esteja pronto, maduro para recepcionar a real significação da informação que irá adquirir. Essa informação deve
fazer parte no contexto pessoal, cultural, social, emocional e
intelectual, caso contrário, essa informação não terá significante para o educando. Segundo Hölmberg (1985) dice que
la expresión “estudio a distancia” ha sido reconocida gradualmente
a falta de otra mejor y agrega: “El concepto es más abarcativo
que estudio por correspondencia (como se le suele interpretar)
porque incluye también otros medios, además de la palabra escrita
e impresa”. A experiência investigativa nos traz várias reflexões, tendo como exemplo a conceituação de Hölmberg,
e na sequência de Betancour, no qual o autor nos diz “Por
ello quedémonos con el concepto más simple que explica que la
educación a distancia es una modalidad educativa que permite
el acto educativo mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una situación en que alumnos y profesores se
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encuentran separados fÌsicamente” (BETANCOUR, 1993, p.18).
Diante disso, Moran (2002) apresenta e fundamenta sobre
o conceito da EaD e a diferença entre ensino:
Educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem,
mediado por tecnologias, onde professores e educandos
estão separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/
aprendizagem onde professores e educandos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados,
interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas,
como a Internet. Mas também podem ser utilizados o correio,
o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e
tecnologias semelhantes. Na expressão “ensino a distância”
a ênfase é dada ao papel do professor (como alguém que
ensina a distância). Preferimos a palavra “educação” que
é mais abrangente, embora nenhuma das expressões seja
perfeitamente adequada. Hoje temos a educação presencial,
semipresencial (parte presencial/parte virtual ou a distância)
e educação a distância (ou virtual). (MORAN, 2002 [online).

Definir conceitualmente Educação a Distância requer
mais aprofundamento, e dialogar com os autores que
definem ou conceituam, se pode dizer que a Educação a
Distância é um formato de educação, no qual existem os
meios tecnológicos que mediam entre o acesso a informação e a administração dos conteúdos acessados, sendo
parte fundamental nesse processo a presença do professor
mediador. A EaD não há um espaço definido, mas sim,
espaços e tempos, sendo que o educando que define e faz
a gestão do seu próprio tempo de acesso e aprendizado.
A presencial é a dos cursos regulares, em qualquer nível,
onde professores e educandos se encontram sempre num
local físico, chamado sala de aula. É o ensino convencional.
A semipresencial acontece em parte na sala de aula e outra
parte a distância, através de tecnologias. A educação a distância pode ter ou não momentos presenciais, mas acontece
fundamentalmente com professores e educandos separados
fisicamente no espaço e ou no tempo, mas podendo estar juntos através de tecnologias de comunicação. (MORAN, 2002).

Todos os conceitos convergem para uma modalidade
de ensino que possibilita a autoaprendizagem mediada
por recursos didáticos e tecnológicos, atributos esses que
conferem a essa modalidade uma grande flexibilidade e
que a cada dia ganha mais ênfase e importância no atual
cenário educacional.

2.1 Evolução da EaD, sua importância e os
desafios no cenário atual
Definir um momento inicial para EaD é difícil, pois, diferentes situações apontam para o início dessa modalidade,
principalmente em relação dos cursos por carta, telecursos
Porém não é o objetivo apresentar o crescimento histórico
da EaD, mas apresentar os fatores que vem fazendo com
que essa modalidade de ensino tão flexível vem ganhando
espaço ao logo do tempo até os dias atuais.
Na era do conhecimento, com o alto desenvolvimento

tecnológico, premência da educação continuada e limites
cada vez mais tênues entre trabalho, estudo e lazer, a EaD
tem papel de destaque na formação e desenvolvimento acadêmico e profissional. Dispõe de vários recursos para experiências educacionais diversificadas e precisa de mecanismos
de avaliação que assegurem a qualidade das iniciativas. A
EaD pode ser um diferencial para a melhoria da educação,
especialmente no Brasil que tem entre seus desafios o de
educar sua população no contexto de sua grande diversidade
(ROMISZOWSKI, 2011 [online]).

O desenvolvimento das tecnologias e a necessidade do
conhecimento foram os fatores que sempre impulsionaram
o crescimento dessa modalidade e que ao longo do tempo
foi classificada como gerações de Educação a Distância.
Conforme Leite (2008) há relatos da modalidade a distância antes do século XVII, mas que da metade do século até
a década de 70 do século XX, para atender os educandos
que precisavam se preparar para o mundo industrial, teve
a sua primeira geração de EaD caracterizada pela mídia
impressa e correios.
Compreender e dominar os códigos das novas tecnologias se
torna relevante para produzir e absorver os conteúdos para
gerar inovações, conhecimento através das informações que
é proporcionado pelas TIC em tempo real. O mundo globalizado – sócio, político e economicamente – ganhou realidade
na rede – sentido do real no virtual, ou seja, as novas tecnologias são reais para o acesso, o acesso se torna real no mundo
virtual, logo a materialidade do ato de dominar os códigos
gerados pelas TIC. Um incomensurável mercado de trocas
– financeiras, de relacionamentos, religiosas, de identidade,
de representações simbólicas, formativas e informativas –
ganhou vida no ciberespaço (CRUZ; BIZELLI, 2014).

Enquanto a segunda geração iniciou-se aos finais dos
anos 60 e início dos anos 70, na qual houve um grande
desenvolvimento devido à evolução dos meios de comunicação em massa, como; rádio, televisão, fitas de vídeo, entre
outros, possibilitando uma maior expansão da EaD. A partir
dos anos 80, mais precisamente nos anos 90, caracteriza-se
pela terceira geração com o advento da internet, as novas
gerações de computadores permitiram e possibilitam a
educação on-line proporcionando um estudo compartilhado e integrado entre todos os envolvidos no processo
de ensino e aprendizagem por intermédio de ferramentas síncronas (tempo real) e assíncronas (remota). Alguns
estudiosos defendem que a atual EaD é de sexta geração,
marcada pelo mundo virtual 3D, o Second Life cria realidades
paralelas capaz de interações entre indivíduos de forma
mais atrativa e real.
Refere-se a uma vida paralela à vida principal, simulando a
vida real em 3D. Com o Second Life é possível interagir com
pessoas do mundo todo, além de transferir algumas situações
vivenciadas no software para o mundo real. O usuário cria
seu avatar (personagem). (EaD – PUC/SP, 2011).

Com a evolução da EaD a educação vivencia um
momento de mudanças paradigmáticas, o acesso à educação torna-se cada vez mais presente e oportunizado a
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todos. Behar (2009) aponta para essa quebra de paradigmas
na atual sociedade, denominada Sociedade da Informação,
privilegiando a cultura do ensino e nesse contexto o enfoque maior é para a modalidade EaD pela sua capacidade de
democratização do ensino. A autora faz um comparativo
com a era Industrial na qual era comum aprender através
de estudos exaustivos e sequenciados onde a curiosidade
não era encorajada, com a atual sociedade que prima por
um ensino menos tecnicista e mais significativo, pois o
aprender pelo simples aprender não atende as necessidades
da sociedade do conhecimento. Nessa mesma linha de pensamento Valente (2011), afirma que somente a memorização
da informação como parte do processo do aprender está
obsoleta, atualmente há uma necessidade de uma proposta
de ensino e aprendizagem que vai além da memorização,
pois além de deter o conhecimento o educando precisa
desenvolver competências. Esse processo de aprendizagem significativa e que atende o atual cenário social se dá
baseado em duas dimensões; a informação necessária e o
conhecimento que deve ser construído; “Essas competências devem ser construídas por cada aprendiz na interação
com objetos e com pessoas que coabitam o seu cotidiano”
(VALENTE, 2011 [online]).
Partindo desse pressuposto, observam-se os desafios da
Educação, principalmente da EaD em criar condições que
propiciem e favoreçam o processo de ensino e aprendizagem por meio de diferentes abordagens e que contemple
tanto a transmissão de informação de forma atrativa e
eficiente como a construção do conhecimento de forma
efetiva numa sociedade da informação e do conhecimento,
consolidando a autonomia do educando e sendo protagonista de sua formação.

3. MÉTODO E TÉCNICAS

A pesquisa realizada neste trabalho é de caráter exploratório-descritivo e qualitativo, por meio de uma pesquisa
aplicada entre os dias 14 a 16 do mês de outubro de 2015, aos
alunos regularmente matriculados nas 1ª séries de vários
cursos oferecidos modalidade EaD da IES. Ao público alvo
foi encaminhado um e-mail convite para acessar o questionário que foi disponibilizado de forma online. O questionário é composto por 10 (dez) perguntas abertas, formuladas
com base no levantamento bibliográfico desse estudo. Em
um universo de 74 alunos obtivemos ao final do período
35 respondentes na qual embasaremos as percepções.
Optou-se por esse modelo pelo fato de levantarmos juntos ao público alvo as opiniões a certa do presente estudo,
bem como é a forma mais adequada para o conhecimento
de natureza social.
Sendo esta pesquisa uma investigação da percepção
dos educandos, analisou-se o cumprimento dos objetivos específicos: verificar se os conteúdos desenvolvidos e
apresentados criam possibilidades de associação coma sua
aplicação pratica e se as TIC disponibilizadas são exploradas ao máximo incentivando a participação permitindo a
aprendizagem colaborativa e de eficiência.
Para a análise dos resultados foi considerado os fatores
que mais predominaram entre as respostas como relevantes
622

ao estudo, ou seja, os retornos que prevaleceram entre a
maioria dos educandos respondentes do questionário da
pesquisa. Por ser um questionário de natureza investigatória e com perguntas abertas, também nos proporcionou
identificar as expectativas e propostas de melhorias que na
percepção dos mesmos, tornando o estudo mais eficiente.

3.1 Análise dos dados
Apresentam-se aqui os resultados alinhados com os objetivos que nortearam a pesquisa com análise qualitativa, pois
as perguntas foram abertas, dessa forma obter uma visão
sistêmica sobre a percepção dos alunos.
Com o objetivo de identificar a afinidade dos educandos
respondentes com a modalidade EaD, a fim de, formar
um panorama inicial para análises das demais questões.
Quase todos os respondentes informaram ser seu primeiro
contato com essa modalidade, sendo influenciados por
amigos e parentes que já tinham realizado essa modalidade
anteriormente. As variáveis flexibilidade do espaço e do
tempo foram os fatores predominantes apontados pela
escolha em um curso EaD, condição essa que é característica desse modelo de educação, no entanto outra variável
também foi apontada de forma expressiva, a questão viabilidade financeira por ter um menor custo em comparação
à mesma oferta na modalidade presencial.
Em relação à adaptação do educando a modalidade EaD,
ao questionar sobre as expectativas em relação aos estudos
nessa modalidade, se torna mais interessante ao analisar
que um número expressivo de respondentes não tinha anteriormente contato com essa modalidade. Informaram ter
as mesmas expectativas de aprendizado de um curso na
modalidade presencial, porém notaram que o processo
de ensino-aprendizagem ao mesmo tempo em que é mais
oportunizado também é mais exigente, na qual cada um
é o gestor dos seus próprios estudos a partir das informações disponibilizadas e mediadas. Questionados se encontram dificuldades, três fatores se destacaram; O primeiro
foi à dificuldade de retorno e pouquíssima interação dos
tutores online nos quesitos esclarecimentos de dúvidas
e apoio ao desenvolvimento das atividades avaliativas. O
segundo ponto é com relação ao conteúdo das vídeo-aulas
nem sempre são didáticas e há muita divergência entre
conteúdo apresentado com relação ao material de apoio e
as questões apresentadas nas avaliações, e o terceiro ponto
é com relação as atividades avaliativas, que além da baixa
frequência nas orientações, são trabalhos muito extensos,
haja visto que o educando opta por essa modalidade sendo
um dos fatores críticos o tempo.
Diante do exposto podemos notar que há uma consciência da autonomia necessária por parte dos educandos na
modalidade EaD, conforme defendido por Silva (2013) que
pressupões que o educando EaD é o próprio gestor no seu
processo de ensino aprendizagem e que o mesmo deve se
organizar tornando-se agente do conhecimento por meio
da sua autonomia. No entanto o processo de mediação
entre educando e ambiente conforme Mafessoli, (2003 apud
CRUZ, et al, 2009) deve ser realizado por um professor/
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tutor que incentive o processo de ensino-aprendizagem,
haja visto que não é um processo autodidata, e nesse
âmbito foi constatado um desapontamento na qual não
tem ocorrido de forma eficaz, prejudicando esse processo
de ensino aprendizagem. Outro fator também apontado
como falho está relacionado aos conteúdos, mesmo que o
foco não tivesse sido esse nesses questionamentos, mas
faz-se importante considerar, pois é parte do processo de
ensino aprendizagem.
Nas perguntas que buscou investigar o conhecimento,
a utilização e a participação das TIC disponibilizadas
pela IES no processo de aprendizagem dos educandos.
Questionados sobre as ferramentas de interação existentes
no ambiente de aprendizagem AVA e a utilização das mesmas, obtivemos três respostas com basicamente a mesma
representatividade. Um grupo informou saber de todos os
recursos e utilizar com frequência, outro grupo informou
saber dos recursos, mas não utilizar todos e um terceiro
grupo informou desconhecer dos recursos disponíveis, ou
seja, dividimos em dois perfis; um que conhece, mas nem
sempre utilizam e os que não utilizam por falta de interesse
ou desconhecimento. Esse cenário é bastante preocupante
e deve ser considerado, pois se trata de um curso na modalidade a distância na qual as mediações são realizadas em
sua totalidade por recursos das TIC. O desconhecimento
das ferramentas pode deixar o processo de ensino-aprendizagem deficiente conforme definido por Marcuzzo (2015).
Segundo a perspectiva construtivista de Piaget aborda que
a aprendizagem só ocorre quando há uma interação dentre
o sujeito e os meios envolvidos através da forma de como
ele age para transformar e compreender a realidade.
Dessa forma podemos entender que é possível obter
muito mais das TIC se os educandos tivessem uma maior
interação e conhecimento dos recursos disponíveis. Belloni
(2012) aponta para as TIC com potentes ferramentas de
interatividade, ignorar esse conceito pode ser um ponto
prejudicial no processo de ensino aprendizagem. Dentre os
recursos apresentados pelos educandos como possibilidade
de incentivos ao processo de aprendizagem destacaram-se; debate em grupos (fóruns), participação mais efetiva
dos tutores online incentivando e mediando o processo
de aprendizagem (chats), disponibilização de questionários interativos, aulas mais dinâmicas com interatividade (videoconferências, chats), uso de aplicativos como
WhatsApp, Youtube, e-book etc.
Para identificar a percepção da qualidade dos conteúdos apresentados, na percepção dos educandos, se há a
promoção do aprendizado colaborativo e se há associação
dos conteúdos ofertados a vivencia pratica, observou-se
nesse quesito sobre o aprendizado colaborativo observa-se
que há uma confusão no conceito de colaborativo para uma
parte dos respondentes que disseram sim, pois tivemos
como fatores apontados recursos que não exercem essa
promoção como; boa dinâmica das vídeo-aulas, acesso a
biblioteca, material didático disponibilizado. Ao desconsiderarmos essas respostas, o não se torna predominante
e justificado, pois todos que informaram sentir falta desse
processo colaborativo justificaram como meios os reais

recursos que promoveriam tal ação, dentre eles dois foram
mais apontados; os fóruns e os chats, que atualmente são
ferramentas disponibilizadas pela IES.
Ao abordar sobre o aprendizado colaborativo diante do
exposto nas questões anteriores, fica explicitado que não
poderíamos ter outro diagnóstico, haja visto que o meio
pelo qual ocorre esse processo colaborativo de aprendizagem é pelas TIC que foi apontado anteriormente como
um ponto a ser revisto, porém concretiza-se aqui a falha
no processo de ensino-aprendizagem na qual é deficiente
para os educandos. Já com relação à associação dos conceitos teóricos apresentado nos materiais disponibilizados
com a vivência na pratica foi muito positivo, quase todos
informaram conseguir associar o conceito a uma situação
cotidiana sendo isso um fator muito positivo que garante
o aprendizado conforme é defendido pelos conceitos da
andragogia apresentados por Rocha (2012) ao afirmar que
“Na andragogia esse pressuposto está associado à necessidade de estabelecer uma coerência entre o campo teórico e
as realidades encontradas no processo de aprendizagem”.
Sob o ponto de vista dos educandos respondentes quais
políticas a IES poderia inserir para agregar valor ao aprendizado na educação a distância e promover uma maior
participação dos educandos. Dentre as respostas, várias
foram às sugestões, seja por meio de encontros presenciais
para realização de atividades e troca de experiências, por
debates virtuais pelos fóruns, ou chats com os tutores e
educandos para esclarecimento das dúvidas sobre as disciplinas, ou ainda na possibilidade de atividades colaborativas de aprendizagem como, por exemplo: uma empresa
júnior virtual. Nota-se que a interação de forma geral foi um
dos pontos mais abordados em suas diversas formas. Essa
constatação pode ter sido influenciada de alguma forma a
ausência desse processo no processo de ensino-aprendizagem identificado na falta de interação relacionado à baixa
ou falta de conhecimento dos educandos com relação as
TIC disponíveis, no entanto não é possível afirmar, mas
fica apresentada uma dúvida que deverá ser analisada em
um próximo estudo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A EaD é uma modalidade de ensino que está em constante
remodelação, ora pelas tecnologias que surgem, ora pelas
novas dinâmicas de aprendizagem, ora pelas demandas de
mercado. Faz-se então necessário analisar constantemente
se os modelos ofertados estão atendendo a sua finalidade
com eficácia a formação do sujeito reflexivo e crítico, além
de avaliar e propor conteúdos com a realidade atual.
Com isso, o presente identificou a percepção dos educandos dessa modalidade em uma instituição de ensino
superior com relação aos pontos que são apontados na
teoria como bases na construção do aprendizado, que pelo
caráter exploratório tem como intensão fomentar a necessidade de pesquisas nessa área para entender melhor os
anseios dos educandos e propor melhorias na promoção da
qualidade e da eficiência dos cursos oferecidos na modalidade a distância. Com base nos pressupostos para um
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ensino a distância de qualidade foi possível avaliar, elucidar
e identificar que na percepção dos educandos alguns pontos
foram apontados como necessidade de melhorias para que
ensino proposto pela IES estudada seja de maior qualidade.
Nesse sentido os resultados sugerem que alguns processos
sejam revistos de acordo com as abordagens pedagógicas
proporcionadas, assim uma maior qualidade para o ensino
oferecido pela IES. Entre os fatores identificados destaca-se
a questão dos tutores, sendo assim, observou a necessidade
que desenvolvimento das habilidades e competências para
que este profissional possa ter mais interação e agilidade
nas respostas para com os educandos; Desenvolvimento de
conteúdos a partir das vídeos aula com mais didática, e que
tanto o material em audiovisual quanto o conteúdo disponível para impressão tenha mais relação com as avaliações
aplicadas durante os cursos ofertados pela EaD da IES.
Logo, compreende-se que a EaD por ser crescente
devido a demanda requer mais prioridade na formatação
dos conteúdos quanto também na preparação de professores tutores presenciais quanto online, apropriação de
seus conteúdos, assim universalizando aa educação para
as inovações tecnológicas e para as ferramentas do mundo
virtual (Bizelli, 2012). Relaciona-se a essas questões que
ainda estamos numa transformação cultural na forma de
formação mediada por TIC, ou seja, temos ainda o enraizamento da educação presencial, e isso corrobora para algumas dificuldades, porém neste trabalho apenas focou-se na
percepção dos educandos quanto a EaD.
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RESUMO – As tecnologias digitais exercem um papel relevante nas relações sociais em todos os contextos
socioculturais, inclusive nas unidades de ensino, que devem se inserir nesse universo tecnológico, oportunizando
a construção de conhecimentos de forma interativa, investigativa, reflexiva e contextualizada. Este estudo
trata-se de uma pesquisa qualitativa exploratória, cujo objetivo foi o de analisar material didático digital para
o ensino de ciências naturais com especificidade para o ensino de ciências biológicas. Realizou-se a partir da
análise do Projeto Teia da Vida, como material didático digital para a incorporação tecnológica nas Práticas
de Ensino de Ciências. Identificou-se que o material analisado contribui para um ensino interativo e significativo, em que o aluno se insere no contexto científico, interagindo com a ciência, a partir dos contextos da
experiência cotidiana. Ressalta-se que a inserção dos recursos tecnológicos no ambiente escolar não garante,
de maneira independente, ações didáticas que promovam uma educação com perspectivas inovadoras para
atender as necessidades atuais. É preciso que ocorram mudanças na formação e nas atitudes dos docentes
para a realização da incorporação tecnológica.
PALAVRAS-CHAVE: ensino de ciências; incorporação tecnológica; interdisciplinaridade; contextualização.
ABSTRACT – Digital technologies play an important role in social relations in all socio-cultural contexts, including educational units, which must be inserted in this technological world, providing opportunities to build knowledge interactively,
investigative, in a reflexive and contextualized way. This study deals with an exploratory qualitative research whose aim
was to analyze digital educational materials for the teaching of natural sciences with specificity for the biological sciences
education. It held from the analysis of the Web of Life Project, as digital educational materials for technological incorporation in Science Teaching Practices. We identified that the analyzed material contributes to an interactive and meaningful
education, where the student falls within the scientific context in a playful manner, interacting with science, from the
contexts of everyday experience. It is emphasized that the inclusion of technological resources in the school environment
does not guarantee, independently, educational activities that promote education with innovative approaches to address
current needs. Changes in training and attitudes of teachers are necessary for the realization of technological incorporation.
KEYWORDS: science teaching; technological incorporation; interdisciplinarity; contextualization.

1. INTRODUÇÃO
A integração da tecnologia ao ensino é um princípio curricular, em torno do qual se desenham diferentes contextos
escolares. Questões ligadas à organização do trabalho dos
professores e da sua formação, bem como desafios materiais das instituições suscitam a necessidade de acompanhar esse processo de integração e suas características.
A tecnologia como linguagem e instrumento de trabalho
em diferentes atividades humanas evidencia-se por seu
potencial de reunir, processar e administrar informação e
práticas comunicativas, interativas, on-line e off-line, com
recursos de mídia que reúnem uma grande quantidade de
objetos de aprendizagem, disponíveis na atualidade com
os recursos da internet.
Atualmente, vive-se em uma sociedade em que a

tecnologia e os recursos tecnológicos estão presentes em
todos os contextos sociais, exercendo um papel relevante
nas relações, pois participa de uma sociedade globalizada.
Através dos recursos tecnológicos, o homem tem buscado
solucionar problemas, adquirir novos conhecimentos,
experiências, comodidade e entretenimento para o seu
cotidiano. Portanto, as unidades de ensino não devem se
ausentar desse universo tecnológico, o qual a grande maioria dos alunos utiliza, pois ele faz parte do universo cultural
dos alunos e ocupam boa parte de suas relações.
Trata-se de um elemento, cuja integração nos processos
educativos escolares, tornou- se um imperativo a desafiar
os professores, seus saberes e suas práticas.
Considera-se que o emprego das TIC no processo de
ensino pode contribuir para ampliar as possibilidades de
aprendizagem dos estudantes, pois, através desse universo
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tecnológico, é possível modificar a perspectiva atual do
ensino atrelado a práticas tradicionais que não motivam
mais os estudantes. Neste sentido, propomos como objetivo deste estudo analisar material didático digital para o
ensino de ciências. Para tanto, adotou-se como principais
fontes autores que dialogam com a questão da incorporação tecnológica no contexto escolar, como Kenski (2003),
Moran (2000), Bettega (2010), entre outros.
Realizou-se neste estudo, pesquisa qualitativa exploratória, cujo objetivo foi o de analisar material didático
digital para o ensino de ciências naturais com especificidade para o ensino de ciências biológicas. De acordo com
Gil (2010, p. 27),
As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo
mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento
tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os
mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado. Pode-se afirmar que a maioria das pesquisas realizadas com propósitos acadêmicos, pelo menos num primeiro
momento, assume o caráter de pesquisa exploratória, pois
neste momento é pouco provável que o pesquisador tenha
uma definição clara do que irá investigar.

A análise do material ocorreu no período de abril a
julho de 2015, através do LIFE 1, no IFPI 2 - campus Teresina
Central. Neste período, foram desenvolvidas algumas etapas nas quais se adotou um conjunto de técnicas para a
definição de critérios de seleção de material, seleção do
material didático digital a ser analisado, a realização da
análise do material e organização de categorias.
Fase 1: Definição de critérios de seleção do material:
Nesta fase, foi estabelecido que o material didático a ser
analisado se caracterizasse por ser: digital, livre e disponível na internet, oriundo de fonte certificada. Na perspectiva pedagógica, buscou-se material que informasse,
na sua apresentação, os critérios de interdisciplinaridade,
contextualização, diversidade de recursos de mídia e que
contemplasse o maior número de conteúdos da área de
ciências biológicas.
Fase 2: Seleção do material: Dentre os materiais disponíveis na internet, identificados pela pesquisa, selecionou-se o projeto “Teia da vida”, por apresentar os
critérios estabelecidos pela pesquisa. O material digital
é um software livre, disponível na internet 3 e foi produzido através de parceria do Ministério da Educação com
a Universidade Federal de Goiás, o que assegura a certificação da fonte. O projeto atende aos critérios, pois
se apresenta como interdisciplinar, contendo pautas de
contextualização, diversidade de recursos e abrangência
na área de ciências biológicas.
Fase 3: Análise do material: Esta etapa foi conduzida numa
perspectiva de abertura, permitindo-se a exploração livre
1 Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, criado através
da Coordenação de aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior - CAPES
2 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
3 http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/biologia/teiadavida/
conteudo/
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de todo o material, para identificação de sua composição,
características pedagógicas, sua organização como material
didático digital, sua interface, e estrutura conceitual.
Fase 4: Definição de categorias de análise e análise do
conteúdo do material didático digital e da Organização curricular: cidadania, contextualização, interdisciplinaridade
e abrangência do conteúdo. Artefatos digitais: revistas,
vídeos, áudios, animações, slides, jogos e testes.
Este texto se organiza em três aspectos: Incorporação
tecnológica no ensino, Formação de professores para a incorporação tecnológica e, Análise do Material Didático Digital
de Ciências Naturais e Biologia: O Projeto Teia da Vida.

2. INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA NO
ENSINO
Concebemos Incorporação Tecnológica na perspectiva
de uma ação integrada que depende de questões políticas, econômicas, materiais e de formação de professores. Mas, sobretudo, como uma questão pedagógica e
interdisciplinar.
O uso das tecnologias nas práticas educativas supera
o paradigma no qual os alunos são meros reprodutores
de saberes transmitidos pelos professores, ou seja, a tecnologia torna- se uma aliada na mudança pedagógica
da escola. Com isso, os professores devem promover o
desenvolvimentos de novas habilidades, assegurando
que os alunos aprendam a buscar e selecionar informações e, assim, construir o seu conhecimento. De forma, a
integração dos recursos tecnológicos nas práticas educativas, nas unidades de ensino, deve refletir as mudanças
na sociedade; o contexto educacional não deve ser o de
reproduzir conhecimentos, mas de criar condições de
aprendizagem, porque as tecnologias da informação e da
comunicação (TIC) estão presentes em todos os contextos
socioculturais.
A presença das TIC na sociedade modifica os contextos
de aprendizagem e também as culturas escolares, e requerem mudanças de atitudes, articuladas ao desenvolvimento
de competências para atuar nesse cenário de inclusão social
e cultural, apoiado pelo uso dessas tecnologias. Segundo
Andersen (2013, p. 14), “com o advento das tecnologias da
informação e da comunicação (TIC), novos saberes e competências concorrem para que a inclusão social e o acesso
à cultura seja uma realidade de todos”.
Para Andersen (2013, p. 15), “na sociedade do século
XXI, considera-se o uso das tecnologias da informação e da
comunicação como uma necessidade sociocultural”, pois o
que se percebe é a abrangência desses recursos tecnológicos
em todos os contextos sociais, nos quais se realizam várias
atividades, sejam pessoais ou profissionais.
Desse modo, a integração dos recursos tecnológicos nas
práticas educativas nas unidades de ensino refletem as
mudanças na sociedade, no entanto o contexto educacional não deve ser de reproduzir conhecimentos, mas criar
condições de aprendizagem, porque as TIC estão presentes
em todos os contextos socioculturais.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
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(PCN, 1998), a incorporação das inovações tecnológicas só
têm sentido se contribuir para a melhoria da qualidade
do ensino. De nada adianta se a escola possuir diversos
recursos tecnológicos, mas, no decorrer de suas práticas
pedagógicas, beneficiarem-se deles apenas para reproduzir
conhecimento e memorizar informações.
Segundo Kenski (2003), a escola perdeu o papel exclusivo
de transmissora de saberes, com a propagação acelerada das
tecnologias de informação e comunicação, alterando, assim, o
modelo educacional que dota o aluno de um saber acumulado.
A inserção dos recursos tecnológicos nas práticas educativas rompe com a ideia errônea, porém muito difundida
no meio social, de que ensinar é uma tarefa fácil, ou seja,
basta possuir um nível mais elevado de conhecimento em
relação aos aprendizes. Segundo Andersen (2013, p.17), “o
desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação proporcionou uma reorganização das estruturas,
impactando de tal modo nossa maneira de aprender que
urgem novas formas de tratamento para o ensino”.
O modelo de produção do conhecimento, através da
incorporação tecnológica, deve oportunizar aos professores
e aos alunos um leque de atividades e o desenvolvimento
de habilidades e competências necessárias para a inserção
na sociedade contemporânea. Acerca disso, Bettega (2010,
p.18) considera que “a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de
conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e
criativa por parte de alunos e professores”.
É importante ressaltar que a incorporação tecnológica
no ensino requer de todos os sujeitos envolvidos algumas
mudanças metodológicas em suas práticas pedagógicas,
em que as mesmas provoquem reflexões críticas, ou seja,
é necessário que haja reflexões sobre a finalidade da utilização dos recursos tecnológicos nas atividades realizadas.
Através da incorporação tecnológica no ambiente educacional nas aulas de ciências e Biologia, aumentam-se as
possibilidades do professor ensinar e do aluno aprender, no
entanto só alcançará esse resultado se for utilizada adequadamente. Além disso, os recursos tecnológicos tornam-se
fator importante na motivação, participação e interação
entre os alunos na aquisição de saberes, a qual deva ser
desafiadora, criativa e significativa.
Segundo Moran,
As mudanças na educação dependem também dos alunos.
Alunos curiosos e motivados facilitam enormemente o
processo, estimulam as melhores qualidades do professor,
tornam-se interlocutores lúcidos e parceiros de caminhada
do professor- educador. Alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o professor a ajudá-los melhor.
(MORAN, 2000, p.17-18)

A incorporação tecnológica no ensino de Ciências e
Biologia pode motivar os alunos e os professores a superarem seus obstáculos na aquisição e assimilação de saberes,
rompendo, assim, os limites do ensino tradicional, em que o
foco é a reprodução de saberes. Portanto, esse rompimento
com o tradicional significa oferecer possibilidades para os
alunos desenvolverem o exercício da cidadania, através das

categorias dos conteúdos, em que os recursos tecnológicos
sirvam de suporte para a interdisciplinaridade, contextualização e a interação com os ambientes e as pessoas
para, assim, tornarem-se seres autônomos. Como dizem
(ALMEIDA e FONSECA, 2000, citado por BETTEGA, 2010,
P. 95), “Todo ser humano é fascinado pelo conhecimento do
novo. Tendo a nosso favor o interesse dos jovens em aprender, devemos aproveitar isso nas atividades curriculares”.
Os diversos recursos da tecnologia de informação e
comunicação (TIC) viabilizam o acesso às mais variadas
práticas no ambiente escolar, pois, em alguns, há o predomínio do lazer e entretenimento, porém o computador
é o que se destaca como instrumento de ensino, e através
dele, por meio da internet, os alunos realizam pesquisas,
estudam, compartilham e trocam informações nas mais
diversas áreas de conhecimento e contextos, além de desenvolver o senso crítico. Neste sentido, discute-se que
Não existem avaliações definitivas quanto à utilização do
computador como máquina de ensino. Existem apenas
algumas análises parciais, que enfatizam a necessidade de
formação e de atualização dos educadores. Também se percebe que a tecnologia atrai mais a atenção dos alunos, pois
o computador torna mais fácil o aprendizado de disciplinas
consideradas difíceis, como a Física e a Química, melhorando, assim, o desempenho escolar (BETTEGA, 2010, p. 22).

Portanto, o que se percebe no contexto social dos alunos
é a grande usabilidade dos recursos tecnológicos, logo, é
papel fundamental da escola inserir em suas atividades
pedagógicas esses recursos, promovendo mais interesse
e participação ativa dos estudantes no universo escolar,
promovendo, com isso, a construção de saberes de forma
prazerosa, pois, através dos recursos tecnológicos podem
realizar várias ações, desde pesquisas, estudos, produções
de textos, vídeos, apresentações de seminários ou artísticas, gráficos, tabelas, tradução de textos e outras. Além
disso, para que essas ações tenham mais aplicabilidade e
sejam mais abrangentes, os professores devem trabalhar,
de forma interdisciplinar e contextualizada, por meio de
projetos educacionais.
Contudo, é preciso consciência de que a incorporação
tecnológica no ensino não resolverá todos os problemas
educacionais atuais, pois existem problemas muito complexos, que requerem várias atitudes e algumas mudanças
em outros contextos sociais. Com isso, o professor deve
deixar de ser um mero transmissor de conhecimentos e
passar a criar ambientes de aprendizagem tornando-se,
dessa maneira, um facilitador do desenvolvimento cognitivo dos alunos.
O uso dos recursos tecnológicos nas práticas pedagógicas só tem sentido se oportunizarem um ensino mais
dinâmico, interativo, contextualizado e significativo para
os alunos. Sendo assim, eles terão maiores possibilidades e
oportunidades para aprenderem e se desenvolverem. Para
Kenski (2003), com o uso dos recursos tecnológicos como
ferramentas didáticas, é possível informar, comunicar,
interagir e aprender, pois engloba aspecto da linguagem
oral e da escrita em novos contextos.
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3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A
INCORPORAÇÃO TECNOLÓGICA
Consideramos que mudanças no ensino impõem mudanças
nos professores, no desenvolvimento de suas habilidades,
desafiando-os a vivenciarem processos de aprendizagem,
responsáveis e comprometidos com novas temáticas, novos
conceitos que discutem interação e colaboração entre estudantes, conhecimento e professores. Neste sentido, Kenski
(2003) ressalta que as tecnologias da informação e comunicação (TIC) têm promovido mudanças em nossas ações, nos
nossos pensamentos e na forma de representar a realidade.
Sendo assim, é fundamental estarmos aberto para o novo e
permanecer constantemente em estado de aprendizagem,
pois a tecnologia possibilitou um desenvolvimento acelerado do conhecimento na atualidade.
A utilização das tecnologias, no ensino, como recursos
didáticos nas aulas de Ciências e Biologia, oportuniza aos
professores e alunos novas experiências, desafios e habilidades para uma melhor inserção e interação na sociedade,
porque o processo de aquisição de saberes deve ser a junção
de linguagens visuais e verbais, do audiovisual ao escrito.
Nesse sentido, o impacto das novas tecnologias da informação e comunicação no desenvolvimento social e cultural
é papel fundamental da escola, pois cabe a ela preparar
seus alunos para serem capazes de buscar a informação,
avaliar, selecionar e incorporar aos seus próprios conhecimentos. Andersen (2013, p. 15) afirma que “É, sem dúvida,
um grande desafio que depende de uma boa formação, de
capacitação e de aperfeiçoamento dos professores”.
Assim, nesse novo contexto educacional, o professor não
é mais visto como sujeito que detém o saber, mas aquele que
busca saber e aprender fazer junto com os alunos, os quais
têm mais facilidade com esses recursos tecnológicos, pois
fazem parte de suas relações sociais e culturais. No entanto,
para isso, é preciso que o professor tenha tempo e oportunidade para se familiarizar com esses recursos tecnológicos e, assim, incorporá-los em suas práticas educativas, a
partir das quais os mesmos identifiquem as possibilidades
e limites de suas escolhas sobre o uso mais adequado de
um determinado tipo de conhecimento, observando o nível
de complexidade para os alunos. Segundo Gil-Perez (2006,
p.66), “a preparação docente deverá estar associada, dessa

maneira, a uma tarefa de pesquisa e inovação permanente”.
Com isso, os recursos tecnológicos oportunizam aos
professores mediarem os conhecimentos para os alunos de
forma mais dinâmica, prazerosa, significativa e contextualizada, porque eles poderão participar ativamente do processo
ensino aprendizagem. No entanto, é imprescindível que o
docente detenha o saber científico com o qual irá trabalhar,
mas é preciso que a ação mediadora transponha esse aspecto
e vá além, ou seja, é preciso que o professor esteja preparado
para aprofundar os conhecimentos e adquirir outros.
Dessa forma, a complexidade da atividade docente deixa de
ser vista como um obstáculo à eficácia e um fator de desânimo, para tornar-se um convite a romper com a inércia de
um ensino monótono e sem perspectivas, e, assim, aproveitar
a enorme criatividade potencial da atividade docente como
um trabalho coletivo de inovação, pesquisa e formação permanente (CARVALHO E GIL-PEREZ, 2006, p.18)

Diante desse atual contexto vivido pelos professores,
vê-se como essencial a formação contínua em serviço, em
que eles se apropriarão de novas habilidades, como também
atualizarão as já vivenciadas cotidianamente. No entanto,
essa formação só acontecerá se o professor tiver consciência de seu papel no ambiente escolar, ou seja, ele deve ver
a escola não somente como um lugar que ensina, mas que
também aprende.

4. O MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL DE
CIÊNCIAS NATURAIS E BIOLOGIA: O
PROJETO TEIA DA VIDA
Esta etapa foi conduzida numa perspectiva de abertura,
permitindo-se a exploração livre de todo o material, para
identificação de sua composição, suas características pedagógicas, sua organização como material didático digital,
sua interface e estrutura conceitual.
O projeto Teia da Vida é concebido como um recurso
tecnológico, com possibilidades de contextualização e interatividade. Apresenta-se no formato de um túnel, através do
qual os temas são selecionados pelo professor, que encontrará uma diversidade de conteúdos que compõem o currículo de Ciências Naturais na Educação Básica (figura 1).

Figura 1 – Imagem da tela inicial do túnel Teia da Vida
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O Material articula conteúdos em cinco grandes temas:
Biodiversidade, Biotecnologia, Impacto Ambiental, Saúde e
Energia. Para tanto, organiza-se na perspectiva do exercício
da cidadania e da inclusão, por se tratar de um material
bilíngue, que contém tradução para a língua Indígena e
oferece recursos de áudio, destinado a portadores de necessidades especiais.
A organização curricular atende aos princípios da contextualização através da inserção dos conteúdos em quatro
contextos distintos: contextos de cidade, entorno, campo
e céu, com a finalidade de possibilitar a problematização
que dará início ao estudo dos temas. A contextualização
contribui para a observação do caráter interdisciplinar do
conhecimento científico, assegurando aos estudantes o
estabelecimento de relações entre situações da vida cotidiana e as explicações científicas.
O problema como ponto de partida do processo de
ensino aprendizagem de ciências é colocado em situações
de diálogo em torno de questões do cotidiano, que se apresentam em contextos sociais variados: durante o jantar
em família, no salão de beleza, no passeio ao zoológico,
visita ao museu, visita ao médico, observação de fenômenos naturais e muitos outros contextos que dão origem a
diálogos e questionamentos que alimentarão o processo
de curiosidade científica dos estudantes.
Para desenvolver e aprofundar o conhecimento das questões introduzidas, o projeto conta com recursos de mídias
diversos, que ampliam a percepção dos estudantes. São slides, animações, jogos, vídeos, áudios, tudo muito colorido,
com movimento e sons que despertam o interesse e motivam
os estudantes à pesquisa e exploração do tema em estudo.
Neste contexto de análise da organização curricular do
projeto teia da vida, ressaltamos as atividades que os estudantes poderão desenvolver durante o uso deste recurso.
A diversidade presente neste complexo material didático
possibilita aos estudantes realizarem debates, leituras,
atividades práticas experimentais, análise de estatísticas
em gráficos e tabelas, jogos, acompanharem processos
em animações e realizarem testes de conhecimento. Além
disso, cada conteúdo dispõe de uma revista com textos
variados sobre o assunto e roteiros ilustrados de atividades
de investigação prática.
Considera-se que este material didático digital abrange
a totalidade de temas de Ciências Naturais que compõem o
currículo da educação básica, sendo de grande relevância
para o uso direto em sala de aula e também como material
de apoio ao trabalho de casa dos estudantes.
O projeto procura refletir, informar e gerar capacidades
na área de Ciências conectada com outros olhares, numa
perspectiva interdisciplinar e num contexto de complexidade, oportunizando, assim, a transposição dos saberes
científicos para o exercício da cidadania.
Diante dessa proposta educacional digital, realizou-se a
análise da organização curricular e dos recursos digitais de
alguns conteúdos propostos, dentre eles: a comunicação, a
vida no meio aquático, a reprodução vegetal, a nutrição e a
classificação dos seres vivos. Ressaltam-se a seguir alguns
aspectos sobre cada conteúdo mencionado.

Vida no meio aquático – utilizou o museu como contexto
social, o que oportunizou um leque de situações problematizadoras; além de aguçar a curiosidade, os questionamentos foram sendo esclarecidos com a exposição de slides
contendo imagens e animações, realização de leituras em
revista virtual, a qual possui atividade prática, e a avaliação
teórica, realizada com a resolução de um teste escrito.
Reprodução vegetal – o conteúdo começa a ser exposto
através de uma conversa informal entre estudantes, acerca
da curiosidade sobre o aparecimento do lodo no período
chuvoso. Diante disso, dar-se início à exposição de slides
interativos com animações e imagens diversas em ambientes com diferentes contextos, exibição de revista com atividade prática, para assimilação e avaliação do conteúdo,
através de jogos e teste de conhecimento.
Nutrição – oportuniza uma simulação de cena real,
durante uma visita ao médico, na qual surge a situação
problematizadora, que é vivenciada por várias pessoas cotidianamente. A transmissão e esclarecimento do tema são
feitos através da exibição de slides com imagens e animações, uma revista com atividade prática, que oportuniza o
desenvolvimento de várias habilidades, ou seja, a contextualização dos saberes adquiridos. É importante ressaltar que
o tema se torna interativo e integrador, devido à utilização
de vários contextos sociais.
Classificação dos seres vivos – A exposição começa com
um passeio ao zoológico, o qual viabiliza uma participação
ativa dos sujeitos envolvidos, pois relaciona teoria e prática. Em seguida, é realizada a transmissão dos saberes e
esclarecimentos sobre o conteúdo, através de slides com
imagens e animações, exibição de uma revista com diversos
assuntos e uma atividade prática e, por fim, um teste de
conhecimento escrito. Além disso, esse tema utiliza diversos ambientes e contextos para promover várias situações
problemas e uma maior abrangência do conteúdo.
Todas essas atividades e recursos dos temas mencionados acima são viáveis para a implementação no currículo do
ensino fundamental, pois promovem uma aprendizagem
compartilhada e contextualizada, desenvolvendo o senso
crítico e o exercício de cidadania. Através dessa perspectiva,
é possível a exposição dos conteúdos de forma ativa, em
que o próprio aluno se insere no contexto científico, devido
à contextualização, à interdisciplinaridade e à abrangência dos conteúdos; ou seja, as multimídias, os slides, os
hipertextos, os áudios, as animações, os jogos e os testes
de conhecimentos, promovem uma aprendizagem significativa e prazerosa.
Ao analisar as mudanças da relação com o saber, advindas da reflexão sobre os sistemas de educação e de formação na cibercultura, Pierre Lévy faz algumas constatações.
Concedemos especial atenção à constatação do autor no que
se refere ao impacto das tecnologias intelectuais, suportadas pela cibercultura, que amplificam, exteriorizam e
modificam funções cognitivas humanas, como: memória, imaginação, percepção e raciocínios. As tecnologias
intelectuais favorecem, entre muitas mudanças cognitivas, aquelas que se referem a “novos estilos de raciocínio
e de conhecimento, tais como a simulação, verdadeira
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industrialização da experiência do pensamento, que não
advém nem da dedução lógica, nem da indução a partir
da experiência” (Lévy, 1999:159). Neste sentido, considera-se que o projeto Teia da vida proporciona novos modos
de aprender e interagir com o conhecimento através das
possibilidades midiáticas que possui.
A incorporação tecnológica, nesse contexto de uso de
material didático digital torna possível, aos professores e
alunos, ações integradas no exercício da cidadania, em que
cada sujeito envolvido no processo ensino aprendizagem
desenvolverá ações críticas e reflexivas no seu contexto social.
O Projeto Teia da Vida tem a preocupação de assegurar aos professores o amplo uso do material, disponibilizando guias de apoio e orientação ao trabalho docente. No
entanto, as guias não se limitam ao contexto do projeto,
trazendo sugestões de links para sites diversos, através dos
quais o professor enriquecerá, ainda mais, seus planos e
projetos didáticos.

São Paulo: Cortex, 2010.

5. CONCLUSÃO

Projeto Teia da Vida disponível em http://webeduc.mec.
gov.br acessado em 05 de maio de 2015.
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A análise exploratória do material didático digital “Projeto
Teia da Vida” demonstrou a possibilidade da incorporação
tecnológica no ensino de ciências naturais, de forma interativa, com perspectivas interdisciplinares, pois possui
estratégias pedagógicas inovadoras, como também interação ativa dos sujeitos no exercício da cidadania.
A escola exerce um papel imprescindível nesse universo
tecnológico, pois ela é a instituição social responsável pela
inserção dos recursos tecnológicos, de forma a buscar informações, possibilitando, com isso, o desenvolvimento intelectual, através da construção de conhecimentos que estimulem a curiosidade, o senso crítico e a contextualização
dos saberes teóricos, nas práticas sociais.
A incorporação tecnológica no ensino requer dos professores novas habilidades e atitudes, pois o professor não é mais
o único detentor do saber científico, ou seja, o aluno é parceiro na mediação do conhecimento, tornando, assim, uma
aprendizagem compartilhada e significativa, concebendo um
universo educacional interativo entre professores e alunos.
Espera-se, com este estudo, contribuir para o processo
de incorporação tecnológica no ensino de Ciências e
Biologia, bem como para incentivar mudanças na formação
dos professores e na organização curricular das atividades
pedagógicas na Educação Básica, considerando que a integração das TIC deve refletir as mudanças na sociedade, na
qual o contexto educacional não deve ser de reproduzir
conhecimentos, mas criar condições de aprendizagem.
“O presente trabalho foi realizado com o apoio da
CAPES, entidade do governo brasileiro voltado para a formação de recursos humanos”
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RESUMO – A tecnologia ganha cada vez mais espaço na sociedade contemporânea, a mesma já faz parte do
nosso dia-a-dia e facilita o processo de comunicação entre indivíduos. A evolução dos meios tecnológicos é
rápida e intensa, o que promove uma constante busca, por parte do usuário, de tais inovações. Esses meios
exercem influência direta na cultura de uma dada sociedade. Todo esse avanço tecnológico também pode ser
percebido no universo educativo que teve que se adaptar aos avanços suscitados por tais inovações. O objetivo
desse trabalho é compreender de que forma a cultura tecnológica é determinante para o desenvolvimento de
novas relações entre os atores do processo educativo, a partir do ponto de vista dos alunos. Utilizou-se como
metodologia a aplicação de um questionário direcionado aos alunos, visando compreender de que forma os
discentes percebem as influências dos meios informáticos no processo educativo. Dessa forma, buscou-se
analisar os sistemas informáticos utilizados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte (IFRN) e as redes sociais como ferramentas que podem contribuir para o avanço das relações
entre docentes e discentes.
PALAVRAS-CHAVE: educação; cultura tecnológica; sistemas informáticos.
RESUMEN – La tecnología está ganando más espacio en la sociedad contemporánea, lo que ya es parte de nuestro día a
día y facilita el proceso de comunicación entre las personas. La evolución de los medios tecnológicos es rápida e intensa, que
promueve una búsqueda constante por parte del usuario de tales innovaciones . Estos medios tienen una influencia directa
en la cultura de una dada sociedad. Todo este progreso tecnológico también se puede percibir en el universo educativo que
tuvo que adaptarse a los avances planteados por este tipo de innovaciones . El objetivo de este trabajo es entender cómo la
cultura tecnológica es crucial para el desarrollo de nuevas relaciones entre los actores del proceso educativo. Por lo tanto,
hemos tratado de analizar los sistemas informáticos utilizados por el Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN) y las redes sociales como herramientas que pueden contribuir al avance de las relaciones
entre profesores y estudiantes .
PALABRAS CLAVE: educación; cultura tecnológica; sistemas informáticos.

1. INTRODUÇÃO
No momento atual, onde a globalização favoreceu a queda
de fronteiras e a aproximação entre pessoas de diferentes
partes do mundo, é importante destacar que, por mais que
esta aproximação exista, há algo que diferencia os homens.
Essa ideia pode ser extraída das leituras feitas dos renomados pesquisadores que tratam da globalização e seus efeitos
no mundo atual, especialmente no campo da educação
como, por exemplo: Stuart Hall (2005), Fátima Antunes
(2005), Almerindo Afonso (2001) e Roger Dale (2001).
Os hábitos e costumes de cada sociedade tornam os
homens singulares e, a isso, chamamos cultura. Esses hábitos podem aproximar determinadas sociedades e distanciar
outras. A partir de então, tais elementos, aproximações e
distanciamentos, entre diferentes povos, vão se delineando.
Dessa forma, podemos afirmar que a cultura é composta
por uma complexa gama de padrões de comportamento
que regem uma dada sociedade. Estes padrões incluem as

crenças, os hábitos e os valores que vão sendo transmitidos
coletivamente ao longo de anos de história e que se tornam
característicos de um determinado povo (TORRES, 2005).
Tais processos são dinâmicos e não se perpetuam como
algo congelado no tempo, eles passam constantemente
por alterações que vão gerando novos padrões de comportamento. Essas transformações pelas quais, a sociedade e, consequentemente, sua cultura vão passando ao
longo dos anos, proporcionam também mudanças em seus
sistemas de produção, nas relações entre os indivíduos e,
dessa forma, podem gerar conflitos. O caráter dinâmico
da cultura possibilita o surgimento de novos modelos
culturais provenientes das adaptações que o homem vai
desenvolvendo para se moldar a tais transformações. Para
Joanne Martin, em seu livro Cultures in organizations: three
perspectives (1992), que foi referendada por Leonor Torres,
em sua tese de doutoramento intitulada Cultura organizacional em contexto educativo. Sedimentos culturais e processos de
construção do simbólico numa escola secundária (2004), a cultura
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pode ser subdividida em três perspectivas: a integradora, a
diferenciadora e a fragmentadora, o que acaba por ratificar
as transformações citadas anteriormente.
Dessa forma, a tecnologia pode ser vista como um dos
elementos responsáveis por tais situações adaptativas, por
apresentar uma gama de inovações em um curto período
de tempo e por ter uma capacidade de tornar dinâmica
as relações entre indivíduos de uma mesma cultura ou de
culturas diferentes. Se por um lado a tecnologia é responsável por provocar mudanças, ela também é responsável por
disseminar modos de adaptação às transformações por ela
geradas. Assim, termos como “sociedade da informação”,
vão sendo criados para designar as transformações que
vem ocorrendo no período pós-industrial. Segundo Tadao
Takahashi, em seu livro Sociedade da informação no Brasil
(2000), “A sociedade da informação não é um modismo.
Representa uma profunda mudança na organização da
sociedade [...]” (p. 5). Esse conceito de sociedade em que
todos estão “conectados” possui uma nova forma de aprender, de comunicar, de se expressar, de conviver, de interagir
e de se relacionar. Em uma “sociedade conectada”, as pessoas têm que rever e reaprender como se comunicar e como
lidar com a integração entre a tecnologia e o humano, entre
o que é individual, coletivo, grupal e/ou social. Assim, aqueles que não se moldam a tais transformações, passam a não
fazer parte dessa ‘sociedade conectada’, que transforma a
tecnologia em peça chave do seu dia a dia. Por conseguinte,
a cultura vai sendo influenciada, alterada e modificada pela
“sociedade conectada”. Novos padrões de comportamento
vão surgindo para que os indivíduos possam se adequar
e interagir com tais mudanças. O poder de quebrar com
fronteiras, sejam elas físicas ou temporais, a facilidade da
comunicação e o amplo acesso às informações favorecem
as reestruturações culturais.
A relação entre a sociedade e a tecnologia propiciam o
desenvolvimento de uma “cultura tecnológica”. Essa “cultura tecnológica” seria composta pelos novos padrões de
comportamento que surgem a partir da interação entre a
sociedade e os recursos tecnológicos, enfatizando a tecnologia da informação e da comunicação. Tal interação
impulsiona a mudança de aspectos sociais a partir da
evolução da tecnologia, bem como o surgimento de novos
valores e concepções. Assim, podemos dizer que a tecnologia promove mudanças sociais no sentido de aproximar
os indivíduos, quebrar fronteiras, promover encontros de
pessoas que estão em diferentes partes do mundo, favorecer
a propagação de informações e de conhecimento e, por fim,
disseminar costumes. Esses são apenas alguns exemplos
de como a tecnologia pode influenciar na cultura de uma
dada sociedade, provocando mudanças e adequações.
O presente estudo parte de uma reflexão sobre a evolução dos processos culturais e como tal fato foi determinante para o avanço das sociedades. Ao longo deste estudo
enfatizaremos a tecnologia como base determinante para
tais evoluções, até chegarmos ao conceito de “cultura tecnológica” que se apresenta como uma matéria determinante
e que aponta diferentes questões, principalmente no que
se refere ao processo educativo. A fim de refletirmos sobre
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tais questões, a presente pesquisa busca investigar de que
maneira essa “cultura tecnológica” tem se enraizado nas
dinâmicas educacionais. Para isso, foram selecionados
alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus
São Gonçalo do Amarante, para responder um questionário sobre
a influência da tecnologia no seu dia a dia. Elencamos como foco
principal do questionário as redes sociais e o Sistema Unificado
de Administração Pública (SUAP), por serem os elementos tecnológicos e de informação que nós, enquanto docentes do referido
Campus, notamos serem os mais usados pelos alunos. Tal
questionário visa perceber de que maneira esses elementos tecnológicos contribuem ou dificultam a relação entre
professores, alunos e instituição.

2. EDUCAÇÃO E SOCIEDADE
2.1. A evolução do meio social
O desenvolvimento de uma sociedade está diretamente
ligado aos seus meios de produções, que variam ao longo
do tempo. É possível afirmar que tais transformações que
estão ligadas diretamente a sobrevivência humana, desde
a invenção da roda até o desenvolvimento das tecnologias
mais complexas, foram responsáveis por gerar transformações na maneira do homem se comunicar e de se relacionar
entre si e com o mundo.
Ao fazermos uma análise rápida do contexto histórico,
podemos perceber que no período que reporta a uma “sociedade agrária”, os meios de produções eram baseados em
uma agricultura de subsistência e as plantações seguiam
os ciclos naturais, tais como as estações do ano. Não havia
muita dificuldade em se preparar para tal trabalho, o conhecimento era, na maioria das vezes, passado de pai para
filho, e o que se aprendia era utilizado ao longo de toda a
vida. Não haviam técnicas complexas nem muito menos
a necessidade de manipulação de novas ferramentas. As
propriedades agrárias, muitas vezes, eram deixadas como
heranças e representavam o principal indicador de riqueza
de um indivíduo. O processo de comunicação era feito
de forma presencial, ou seja, as mensagens eram enviadas através de poucas pessoas que dominavam a escrita.
Consequentemente, a informações valiosas eram restritas
a poucas pessoas que dominavam os códigos existentes.
Com o advento da Revolução Industrial, que ocorreu a
partir do final do século XVIII, tem início o período conhecido como sociedade industrial. A partir desse período, o
homem vai se distanciar cada vez mais do campo e, consequentemente, da natureza para interagir com as máquinas
nas indústrias que despontavam nos grandes centros e, no
século seguinte, com os ideais de produtividade, de acordo
com os pensamentos de Frederick Taylor (1856-1915), Henry
Ford (1863-1947) e Henri Fayol (1841-1925). Aos poucos a
indústria começa a exigir a especialização do trabalhador
que tem que dominar máquinas cada vez mais complexas
e de forma cada vez mais eficaz e eficiente (TAYLOR, 1986).
Em tal sociedade o principal indicador de riqueza era: a
posse dos meios de produção, o capital e o lucro. Nessa
sociedade, onde o trabalho já exigia mais especificidades,
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os meios de comunicação passaram a se tornar mais complexos. Televisão, telefone, telégrafo e o rádio eram os
principais meios de comunicação deste período. No início
do século XX, Max Weber faz menção a algumas dessas
tecnologias como sendo um recurso incontornável, o que
mais adiante veio, segundo LIMA (2012) a concretizar-se
a partir das TIC da atualidade. A diminuição de fronteiras
ocasionada pela evolução dos meios de transporte, com o
objetivo de transportar matéria prima ou bens de produção, contribuíram também para o desenvolvimento das
correspondências postais. Dessa forma, a comunicação
pessoal que ocorria na sociedade agrária, vai dando espaço
para formas de comunicação mais rápidas. Assim, os meios
tecnológicos acabam por promover uma nova forma de
comunicação, além de incrementar as relações entre indivíduos e estes, com seu meio.
A partir da segunda metade do século XX, tem-se o
desenvolvimento da sociedade tecnológica, que tem como
principal característica as mudanças ocasionadas pela evolução das tecnologias e dos meios de comunicação. Em
tal sociedade, a fluidez de informações é muito intensa e
os saberes se tornam ultrapassados com muita rapidez.
Dessa forma, o trabalhador tem que estar em um processo
constante de aprimoramento e de formação. Na sociedade
tecnológica o conhecimento e a informação se tornam peça
chave para que o indivíduo possa se inserir e permanecer no
mercado de trabalho. Tal sociedade é também denominada
de “sociedade da informação” ou “sociedade do conhecimento” devido a forma como o profissional tem que se
especializar para se manter atualizado e isso varia de país
para país. De acordo com Takahashi (2000, p. 5) “Em cada
país, a sociedade da informação está sendo construída em
meio a diferentes condições e projetos de desenvolvimento
social, segundo estratégias moldadas de acordo com cada
contexto”, o que reflete dimensões e dinâmicas distintas
que tem a capacidade de promover a cultura de acordo com
uma determinada realidade.
A relação do homem com as tecnologias foi ocorrendo de
forma rápida ao longo da história e não se restringiu apenas
ao final do século XX. Tal relação se intensificou a partir
de tal período, porém, o desenvolvimento tecnológico vem
ocorrendo desde a sociedade agrária. O que sucede é, nos
últimos anos, o processo de produção de novas tecnologias,
bem como o acesso da população a tais elementos que vem
se intensificando de forma rápida e intensa. A tecnologia
nada mais é do que a utilização de um conhecimento cientifico aplicado à invenção, construção, desenvolvimento
ou utilização de um instrumento em uma atividade específica. A partir do desenvolvimento da tecnologia, emerge
o conceito de técnica. A técnica seria a forma pela qual o
indivíduo lida com cada tipo de tecnologia. Cada elemento
tecnológico exige uma forma especifica, uma habilidade
para que possa ser manipulado, assim, passa a ser exigido
do trabalhador que ele domine a técnica de lidar com tais
elementos. A partir de tal definição, pode-se afirmar que
cada período histórico teve um tipo de tecnologia desenvolvido, seja na invenção da roda ou na criação de um computador. Essas tecnologias exigiram do homem técnicas

para lidar com as inovações trazidas por tais invenções.
Cada sociedade teve sua forma de lidar com as tecnologias do seu tempo, porém não podemos perder de vista
que, o desenvolvimento de um novo modo de produção
não inviabiliza o outro. Dito isto, podemos encontrar na
atualidade sociedades que ainda mantém formas de produções antigas e sem que isso inviabilize a produção. O
desenvolvimento tecnológico é somado as experiências
anteriores e, a partir delas, vai estudando melhoramentos,
criando novas possibilidades de executar determinadas
tarefas e tornando o processo mais rápido.
Se a tecnologia mudou os meios de produção ao ponto
de torná-los mais rápidos e desenvolvidos, a comunicação
e a informação acompanharam esse desenvolvimento. A
tecnologia possibilitou uma nova configuração social, novas
práticas de interação e de apropriação de culturas outras,
que não as que o sujeito está inserido. Não podemos perder
de vista as mudanças culturais provocadas por tais mudanças sociais. Todo ambiente social é carregado de elementos
culturais distintos e que se influenciam, transformando os
comportamentos e as ações dos homens, bem como dos
grupos sociais.
O alcance da tecnologia hoje, principalmente no que
se refere a aproximação entre pessoas, espaços e locais
atingiu uma intensidade impressionante. Os indivíduos
foram se adequando a tais meios e aprendendo a tirar cada
vez mais proveito de suas funções. Assim, nosso interesse
surge da busca por compreender de que forma a cultura
foi se adequando as novas formas de tecnologia e de que
forma a educação pode tirar proveito de tais evoluções.

2.2. Cultura
Se, como afirmamos anteriormente, a cultura é formada
por um conjunto de hábitos, comportamentos, costumes
ou crenças (TORRES, 2005) de uma sociedade, podemos
afirmar também que a forma como cada sociedade enxerga
o mundo e se relaciona com ele está diretamente ligada à
sua cultura. Pessoas de culturas diferentes enxergam a
mesma ação de formas diferentes. Bem como são capazes
de enxergar o mundo de forma diferente, a partir do seu
conjunto de saberes e crenças.
Ao longo dos anos o conceito de cultura foi se modificando. A palavra deriva do latim colere, que significa cultivo e se relaciona com à agricultura. Aos poucos a ideia
de cultura é estendida, pelos romanos, ao âmbito intelectual, assim a preocupação com a educação e o cuidado de
crianças passam a ser entendidos como cultura. No século
XVIII, começa a ser relacionado ao conceito de cultura a
definição de civilização. Dessa forma, o homem culto era
o homem civilizado. Por sua vez, a partir do século XX,
surge o conceito de diversidade cultural, o que contribui
para ratificar a perspectiva diferenciadora que a cultura
pode assumir, de acordo com a visão de Torres (2004) e a
mesma passa a ser vista em uma dimensão social, a partir
de um conjunto de hábitos, ideias e regras que são comuns
à um determinado grupo.
Na contemporaneidade, as pesquisas sobre cultura
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ganharam novas abordagens. Termos como cultura de
massa, cultura popular e cultura erudita foram sendo
utilizados para definir aspectos distintos dentro de uma
mesma cultura ou de forma global. Com o crescimento
das novas Tecnologias de Informação e de Comunicação
(TIC) o conceito de cultura tecnológica, cultura virtual e
cibercultura foram emergindo como novos conceitos a
serem aplicados aos estudos dos tipos de relações sociais
que foram se construindo e moldando a cultura.
O conceito de cultura muitas vezes aparece associado
ao nível de conhecimento de uma pessoa. Aqueles que tem
mais conhecimento das artes, da história, de idiomas, de
tradições e folclores têm mais cultura. Assim, podemos
afirmar que o homem é resultado da cultura em que se
desenvolveu. Ou seja, se um homem nasce e é criado dentro da cultura de um país mulçumano sua cultura (seus
hábitos, costumes, religiões, conhecimentos) será fruto de
tal contexto cultural. Pode-se afirmar então, que o homem
é produto não só de aspectos referentes ao biológico e ao
geográfico, mas está diretamente ligado também aos aspectos culturais.
A cultura é considerada também, no âmbito das ciências
sociais, como um conjunto de aspectos de vida que se tornam característicos de um determinado grupo social. Tais
aspectos são passados de gerações para gerações. Não é algo
instituído e imutável, mas sim, um conjunto de regras que
vai se moldando a novas situações sem deixar os aspectos
passados de lado. É uma construção cumulativa, onde novas
experiências vão sendo agregadas e novos hábitos podem
ou não ir surgindo, a partir de uma evolução de tal grupo
social (TORRES, 2005).
A partir desta visão dinâmica da cultura, podemos afirmar que em uma determinada sociedade pode haver grupos
de indivíduos com culturas diferentes. Tais diferenciações
podem ocorrer dependendo dos hábitos e costumes de cada
grupo. Isto é, podemos encontrar em uma determinada
sociedade aspectos que são gerais, como formas de se vestir,
de se alimentar, de falar, porém podem divergir em suas
crenças ou cultos. Essa diversidade é que faz com que os
dinamismos sociais e culturais se mantenham.
Assim, não podemos definir determinada sociedade a
partir de um único conceito de cultura. Não podemos dizer
que um determinado grupo social tem somente uma cultura
tecnológica. O conceito de cultura não é algo isolado e sim
complexo. Se refere a diferentes camadas de uma sociedade, produz relações complexas entre os diversos níveis
sociais. A cultura pode ser considerada um produto da
sociedade, porém, por outro lado, ajuda em sua produção.
A cultura é algo que está em constante mudança e que
resulta de um processo social, do dia a dia em sociedade.
Não se pode falar e cultura sem falar em transformações,
justamente porque não se trata de um conceito fechado,
principalmente em épocas tecnológicas, onde o ser humano
tem muito mais acesso à diferentes conhecimentos e informações. No estudo da cultura é extremamente importante
que se leve em consideração os aspectos de cada grupo social,
suas transformações e suas inter-relações entre os grupos.
Assim, pode-se afirmar que a cultura está diretamente
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ligada a processos de mudanças e de transformações
sociais. Nesse sentido, tais mudanças podem ser provocadas por fatores exteriores, através de contato com outras
culturas ou sociedades, ou pela própria dinâmica do interior da sociedade ou grupo social. Este último, se refere às
mudanças que podem ocorrer no dia a dia, a medida que os
sujeitos vão passando por transformações e alterando seus
comportamentos, produzindo novos hábitos e novas formas
de se relacionar. Dessa forma, a cultura vai sendo criada e
recriada, num processo contínuo de transformação.
Depreende-se então que a cultura deve ser entendida
como algo amplo e em constante transformação. Que pode
ser analisada de forma diversa, com um olhar mais voltado
para o macro, mas também pode ser analisada de forma
específica, atento aos grupos e a partir das diversidades
micro que vão se delineando no interior de cada cultura e
de cada sociedade. A partir dessa concepção, de uma análise
das diversidades micro que a cultura apresenta, nos deteremos agora ao estudo do conceito de cultura tecnológica.

2.3. Cultura tecnológica
Se pensarmos no impacto direto que a ciência e a tecnologia exercem sobre o nosso dia a dia e nas decisões diárias
que tomamos, podemos afirmar que tais conhecimentos
são aspectos inerentes à cultura. Assim como a cultura,
pode-se perceber que a tecnologia não pode ser delimitada,
fechada em uma definição, pois ambas estão em constante
movimento, transformação e evolução, isto é, são dinâmicas em sua natureza.
Ao analisarmos as evoluções tecnológicas ocorridas no
final do século XX e início do século XXI, podemos afirmar
que a tecnologia tem feito parte de muitas mudanças culturais ocorridas neste período. Se voltarmos ao histórico
feito no início deste artigo, em que apontamos os meios de
produção como um elemento importante para as mudanças
sociais e consequentemente culturais, podemos afirmar
que tais meios têm ganho uma diversidade sem limites e
provocado uma necessidade de atualização dos indivíduos.
Se, para os meios de produção, a evolução tecnológica facilita ao mesmo tempo que exige maior formação, para as
relações sociais tal evolução provocou mudanças rápidas
e substanciais. Se pensarmos que, no final do século XIX,
as primeiras linhas telefônicas eram instaladas podemos
ter uma ideia do tamanho da evolução que as demais sociedades vieram enfrentando até os dias atuais. Hoje, através
das evoluções tecnológicas, podemos falar com pessoas do
mundo inteiro em tempo real sem gastar nada, podemos
inclusive fazer uma chamada de vídeo, o que só aumenta a
interatividade e a dinamicidade da informação. De acordo
com Hall (2005), as variáveis espaço e tempo foram quase
que reduzidas a zero com o advento da globalização e dos
elementos tecnológicos. Essa evolução não representa apenas uma facilidade da comunicação, representa também
uma melhor troca de informações, de conhecimento, de
hábitos e crenças, ou seja, facilidade de trocas culturais.
O desenvolvimento tecnológico e as transformações
culturais e sociais estão diretamente ligados. Embora um
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não exerça influência direta sobre os rumos do outro,
ambos estão interligados. A tecnologia acaba se tonando
um elemento referencial para as evoluções sociais. Nesse
sentido, é importante destacar que autores como Lévy (1999)
e Benakouche (1995) afirmam que é impossível separar tecnologia e sociedade uma vez que, ambas exercem e sofrem
influência sobre a outra. A tecnologia é construída, gerada
e aprimorada em relação direta com as demandas sociais e
a sociedade também se transforma em relação direta com
os avanços tecnológicos. Os autores também concordam
que a tecnologia não pode ser considerada como determinante das mudanças ocorridas na sociedade, uma vez que,
existem outros fatores que influenciam tais mudanças.
Se defendemos a ideia de que a tecnologia não exerce
influência determinante e única para o desenvolvimento
sociocultural é necessário reconhecer que a mesma pode ser
considerada como um dos campos adaptativos da cultura.
Assim, reconhecemos que a revolução tecnológica pelos
quais passaram os meios de comunicação nos últimos anos
geraram novas configurações de relações sociais, transformações culturais e apresentaram novos desafios e necessidades aos indivíduos. Segundo Laraia (2001), ratificando
Hall (2005), os conceitos de tempo e espaço passaram por
transformações através da evolução dos meios tecnológicos.
Para Lévy (1999), existem meios de comunicação que
possuem dispositivos comunicacionais “um para um”, como
é o caso dos correios; “um para todos” como é o caso do
rádio e da televisão e “todos para todos” que seria o caso da
internet. Ainda segundo o autor, esses meios de comunicação e informação são os que mais produzem mudanças
socioculturais, pois são capazes de definir tipos de relações entre os participantes e os meios comunicacionais e
informacionais.
Depreende-se então, que a tecnologia se configura como
um aspecto importante para a organização cultural de uma
determinada sociedade. O mundo tecnológico, assim como
cada contexto cultural, possui uma lógica interna particular. Dessa forma, é necessário que o sujeito domine a lógica
interna desse mundo tecnológico para que possa interagir
e articular-se com o ele.
Ao abordarmos a questão da interação entre o indivíduo a cultura é importante destacar que aquele não se
pode familiarizar igualmente com todos os aspectos da
sociedade. Dito isto, podemos afirmar que os indivíduos
podem permanecer ignorantes em alguns aspectos da
sociedade. Não existe uma obrigação de dominar, de uma
forma ampla, todos os aspectos culturais que o rodeiam.
Apesar de não haver necessidade desse domínio amplo,
faz-se necessário que o indivíduo participe, mesmo que
minimamente, do contexto cultural para que, dessa forma,
ocorra a convivência com os outros membros de uma sociedade. É o que Weber (1995) associa à ação e à relação social.
Para este autor, “A ‘ação social’, portanto, é uma ação na
qual o sentido sugerido pelo sujeito ou sujeitos refere-se
ao comportamento de outros e se orienta nela no que diz
respeito ao seu desenvolvimento”. Ou seja, a ação social diz
respeitos os atos de um indivíduo para um outro, enquanto
que a relação é de um indivíduo para muitos. Assim, para

que um indivíduo possa integrar uma comunidade virtual
é necessário que ele conheça alguns de seus membros e,
dessa forma, possam se relacionar de acordo com as regras
daquela comunidade. Esse relacionamento suscita uma
socialização e também uma aculturação.
Essa troca de informações e de cultura são aspectos
que comprovam a influência dos meios tecnológicos no
desenvolvimento sociocultural de uma sociedade. A aproximação do indivíduo com os objetos tecnológicos produz
uma relação de proximidade e, até mesmo, familiaridade
com a tecnologia. Acreditamos então, que a cultura tecnológica é necessária uma vez que ela facilita o processo de
sociabilização do homem com o mundo atual.

2.4. A cultura tecnológica na educação

A cultura tecnológica proporciona uma maior interação
entre as pessoas que fazem parte de mesma comunidade
educacional, situação que é possibilitada pela utilização
da internet como um local de interação. Tal interação é
proporcionada a partir do momento que essas pessoas são
inseridas em um novo modelo cultural, possibilitado pelas
novas tecnologias digitais. Nesse contexto, as trocas de
informação são mais diretas e rápidas. Essas informações
que podem chegar de diferentes pontos do mundo favorecem o processo de aculturação do indivíduo, uma vez que,
essa troca possibilita que o indivíduo questione sua própria
cultura e a cultura do outro.
No início deste artigo refletimos sobre as culturas mais
primitivas e percebe-se que a tecnologia, desde os primórdios, possibilitou a aproximação e interação maior entre os
indivíduos. No caso específico da cultura educacional, podemos perceber que a mesma possibilita uma comunicação
mais direta entre os diferentes atores do meio educacional.
Assim, a interação entre professor e aluno, entre aluno e
gestão pode ocorrer de forma mais rápida e mais direta,
facilitando e aproximando esses atores.
Ao analisarmos o Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus de São
Gonçalo do Amarante, percebemos que a cultura tecnológica exerce um papel fundamental na organização e gestão
das atividades desenvolvidas no campus. Através do SUAP,
os professores podem disponibilizar conteúdos, arquivos e
informações para os alunos. Os aplicativos de telefone e as
redes sociais permitem uma aproximação entre discentes
e docentes de forma a agilizar e facilitar o desenvolvimento
de atividades. Além disso, os recursos de pesquisa facilitam
a aproximação dos alunos à conteúdos que, há dez anos
atrás, seriam de extrema dificuldade encontrar e fazer com
que o aluno possuísse contato com tais informações. A
inclusão digital que é favorecida pela instituição também
desponta como matéria importante para a análise de desenvolvimento de uma cultura tecnológica.
Para comprovar a influência dos elementos tecnológicos no processo educativo, aplicamos um questionário
com alunos do IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante. Tal
questionário era composto por dez questões (nove objetivas e uma
subjetiva) que se referiam diretamente ao uso das redes sociais e
do SUAP no dia a dia dos estudantes do campus e de como esses
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elementos tecnológicos contribuíam ou dificultavam sua
relação com os docentes e com a instituição.
A amostra contou com a participação de 114 discentes de
um universo de 1127 1, o que corresponde a pouco mais de
10%. Dos resultados pode-se verificar que: (i) 71,4% dos alunos utilizam as redes sociais de um a três vezes por semana
para entrar em contato com seus professores, sendo que
65,3% preferem utilizar o Whatsapp para isso; (ii) mais da
metade dos alunos (51%) participam de até três grupos do
Whatsapp relacionado às atividades do IFRN; (iii) 20,4%
dizem que utilizam o SUAP todos os dias, 32,7% de quatro
a seis vezes por semana e 46,9% até três vezes na semana,
isto é, nenhum aluno disse nunca usar o SUAP; (iv) Para
98% dos alunos as redes sociais facilitam a interação com
os professores, enquanto que para 93,9% as redes sociais
aproximam alunos e servidores e 100% acreditam que o
SUAP auxilia a interação com a instituição, sendo que 63%
avaliam como “bom” (numa escala que possui péssimo,
ruim, regular, bom e ótimo) a qualidade do SUAP; e, por
último (v) mais da metade dos alunos (55,1%) dizem que
apenas alguns professores utilizam o SUAP para disponibilizar material.
Nesse sentido, depreende-se uma importância dada
aos elementos que tem o poder de promover essa interação entre os servidores, os alunos e a instituição, isto é,
cada vez mais denota-se a apropriação da tecnologia que
se demonstra como algo inerente às interações sociais.
Percebe-se então que a utilização da internet como espaço
de interação dentro da comunidade escolar favorece a
aproximação entre seus atores, usuários da tecnologia.
Nessa perspectiva, acredita-se que a própria utilização do
SUAP funciona como uma forma de fazer com que o aluno
domine a técnica de utilização dos meios tecnológicos e,
assim, favoreça o fortalecimento da cultura tecnológica
entre os alunos.
Por sua vez, da análise da pergunta aberta, pode-se notar
que as redes sociais, além de aproximarem os alunos dos
docentes, são capazes de contribuir para facilitar a distribuição de informação entre eles (turma) também. Assim,
percebemos e ratificamos um processo de um para um
(alunos-alunos) e de um para muitos (professor-alunos)
conforme explicou Levy (1999), o que também corresponde
o delineamento de pensamento de Weber (1995) quando
fala da ação e relação social.
Dessa forma, ao partir do conceito de uma cultura tecnológica, podemos afirmar que, a utilização destes sistemas
como o SUAP ou da utilização das redes sociais como forma
de comunicação, surge um importante instrumento de
inclusão digital, de apropriação e propagação da cultura
tecnológica.

3. CONCLUSÃO
A presente pesquisa ainda se encontra em fase de desenvolvimento e, por isso, não podemos apontar aqui conclusões definitivas. Como considerações finais desta fase da
1
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Dados retirados a partir do SUAP, em 30 julho de 2016.

pesquisa, podemos destacar que o conceito de ensino se
transformou significativamente nos últimos anos, principalmente no que se refere a utilização dos novos meios
tecnológicos em suas ações. Tais transformações apontam
para a necessidade do desenvolvimento de novas metodologias de ensino, que podem contar com suportes pedagógicos avançados e interativos. Assim, podemos dizer
que, ao professor, é dado um novo papel no qual o conceito
de ensino é ressignificado. Quanto ao aluno, este passa
a ter mais autonomia através das plataformas de ensino
a distância, de diferentes formas de acesso ao professor
ou ainda aos materiais didáticos. Através do questionário
aplicado aos alunos podemos concluir que os elementos
tecnológicos representam hoje uma forma de aproximação
entre os diferentes atores do processo educativo. Na visão
dos alunos, as redes sociais e o SUAP favorecem de maneira
significativa o processo de ensino aprendizagem. Esses
pontos caracterizam o avanço da educação e da tecnologia
em busca de um ensino cada vez mais efetivo e inclusivo.
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RESUMO – O objetivo geral do trabalho é compreender a relação entre a Educação a Distância (EaD) e a
Educação Profissional Tecnológica (EPT) no contexto dessa expansão. A metodologia para compreensão do
problema e alcance do objetivo proposto é de natureza qualitativa, partindo do levantamento sobre o estado
da arte acerca da temática complementada pela pesquisa bibliográfica e documental no intuito de compreender os marcos regulatórios à luz dos elementos teóricos. Entre as considerações finais é destacado que EaD
apresenta uma dualidade ao promover formação em massa, podendo seguir contextos de certificação pragmática e formação aligeirada ou ser capaz de potencializar ações coletivas e emancipadoras que valorizem a
formação integral do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: educação a distância; educação profissional e tecnológica; gestão da EaD; políticas
públicas educacionais.
RESUMEN – El objetivo general de este trabajo es comprender la relación entre la Educación a Distancia (EaD) y la
Enseñanza Profesional Tecnológica (EPT) en el contexto de esa expansión. La metodología para la comprensión del problema
y para alcanzar el objetivo propuesto es de carácter cualitativo, basado en los dados sobre el estado del arte acerca del tema
contemplado en la investigación bibliográfica y documental con el fin de comprender los marcos regulatorios a la luz de los
elementos teóricos. Entre las consideraciones finales, se observa que la educación a distancia presenta una dualidad en la
promoción de la educación de masas, y que puede seguir contextos de certificación pragmática y formación acelerada o ser
capaz de potencializar acciones colectivas y emancipatorias que valoran la formación integral del individuo.
PALABRAS CLAVE: educación a distancia; educación profesional tecnología; administración de educación a distancia;
políticas públicas educativas.

1. INTRODUÇÃO
A educação a distância não é um fenômeno recente na
história mundial, entretanto, é vista, atualmente, como
novidade em virtude do uso das Novas Tecnologias da
Informação e Comunicação, as denominadas NTICs.
Entendemos que as NTICs são compostas por um conjunto
de tecnologias que possuem uma diversidade de recursos, como é o caso do computador conectado à internet,
proporcionando interatividade e outras possibilidades de
interação entre os atores da EaD.
A expansão da EaD também se deve ao aumento das
políticas públicas educacionais voltadas para o acesso aos
diferentes níveis da educação brasileira. Observamos, nos
últimos anos, a crescente expansão da Educação Superior e
mais recentemente da Educação Profissional Tecnológica.
A partir da Lei Nº 11.982 de 29 de dezembro de 2008,
que institui a criação dos Institutos Federais, foi dado um
novo marco para a Educação Profissional Tecnológica no
país. Com a criação dos Institutos Federais, a Educação
Profissional e Tecnológica ganha um espaço até então
perdido em função do próprio histórico da educação

profissional, fortemente marcado pelas tendências tecnicistas da década de 70.
Ao considerar o crescimento da Educação a Distância
(EaD) e da Educação Profissional Tecnológica (EPT), este
artigo busca compreender a relação entre as duas modalidades por meio do seguinte questionamento: em que medida
as políticas de expansão da EaD e da EPT revelam suas
tensões e contradições quando são implantadas e operacionalizadas em conjunto? Tal questionamento se justifica
a partir do contexto de expansão da Educação Profissional
Tecnológica onde a EaD se faz presente e nos faz refletir
acerca da sua operacionalização, considerando os marcos
regulatórios que determinam as ações a serem realizadas nos diversos âmbitos e a gestão da EaD nos Institutos
Federais, que não contam com um modelo unificado.
Nesse sentido, buscaremos compreender a relação entre
a Educação a Distância (EaD) e a Educação Profissional
Tecnológica (EPT) no contexto dessa expansão. A metodologia para compreensão do problema e alcance do
objetivo proposto é de natureza qualitativa, partindo do
levantamento sobre o estado da arte acerca da temática
complementada pela pesquisa bibliográfica e documental
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no intuito de compreender os marcos regulatórios à luz
dos elementos teóricos.

2. O ESTADO DA ARTE ACERCA DA
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL TECNOLÓGICA
Com o propósito de apresentar o que se tem produzido
dentro da referida temática, realizaremos a seguir um
breve levantamento das pesquisas que contribuem para a
problematização e análise do que é proposto no presente
artigo. O levantamento foi realizado no Banco de Dados
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), na Biblioteca de Teses e Dissertações da
Universidade de Brasília e na Base de Dados dos artigos
do Scielo.
Para a pesquisa nas bases de dados, foram utilizados três
termos de busca: “Educação a Distância na Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica”, “Educação a
Distância nos Institutos Federais de Educação Profissional
e Tecnológica” e “Gestão da EaD nos Institutos Federais de
Educação Profissional e Tecnológica”. O período de pesquisa compreendeu as publicações de 2010 a 2015. Com
base nesses critérios, foi levantado o seguinte quantitativo
de trabalhos:
Quadro 1 – Busca bibliográfica
Termos de busca
Educação a Distância na
Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica
Educação a Distância nos
Institutos Federais de
Educação Profissional e
Tecnológica
Gestão da EaD nos Institutos
Federais de Educação
Profissional e Tecnológica

Base de dados

Qtde.

Base de dados da Capes

0

Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações

1

Artigos do Scielo

0

Base de dados da Capes

0

Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações

1

Artigos do Scielo

0

Base de dados da Capes

0

Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações

1

Artigos do Scielo

0

Com base na pesquisa, encontramos apenas um trabalho citado a partir dos três termos de busca escolhidos.
Na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Silva (2014)
avalia o processo de institucionalização da EaD no Instituto
Federal do Tocantins (IFTO), considerando a expansão da
Educação Profissional Tecnológica, a regulamentação da
educação a distância no contexto profissional tecnológico
através de documentos e caracterizando a educação a distância no IFTO. A pesquisa conclui que os marcos regulatórios orientam acerca da necessidade de uma organização
da EaD, contudo os documentos que normatizam a gestão
do IFTO não corroboram com a legitimação da oferta de
cursos a distância.
A partir do levantamento acima observamos a necessidade de reforçar as investigações que problematizam a EaD
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nos Institutos Federais de Ciência e Tecnologia, contemplando os aspectos que relacionam a educação profissional
e a EaD sob perspectiva do processo expansionista proposto
pelas políticas educacionais.

3. A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TECNOLÓGICA: O HISTÓRICO DOS
INSTITUTOS FEDERAIS
Kipnis (2012) apresenta um breve histórico da Educação
Profissional Tecnológica. Em 1909, o presidente Nilo
Peçanha cria as primeiras Escolas de Aprendizes e
Artífices, marcando o início da EPT no Brasil. No
Estado Novo, o ensino profissional entra no texto da
Constituição e são criados os Liceus Industriais. Mais
adiante, esses Liceus seriam transformados em Escolas
Industriais e Técnicas.
Nesse período, a Reforma Capanema traz um novo
marco para a Educação Profissional. De acordo com Saviani
(2011), esse conjunto de reformas tinha um caráter dualista,
pois de um lado fazia a previsão de uma educação para as
elites condutoras das políticas brasileiras da época e do
outro reservava o ensino profissional ao povo, que não teria
prerrogativa de acesso ao ensino superior.
No final da década de 1950, em sintonia com o processo de industrialização brasileira, as Escolas Industriais
Técnicas foram transformadas em Escolas Técnicas
Federais. Na década de 1970, o ensino profissional se fortaleceu, integrando todo o currículo do segundo grau. Período
fortemente marcado pela tendência tecnicista.
A pedagogia tecnicista tem por pressuposto a neutralidade científica e é inspirada nos princípios da racionalidade, eficiência e produtividade, advogando a reorganização do processo educativo de maneira que o torne objetivo
e operacional. “De modo semelhante ao que ocorreu no
trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico”. (SAVIANI, 2007, p. 379).
Na década de 1990, com o governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso, houve a promulgação da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que situou a
educação profissional dentro do sistema educacional brasileiro. Embora tenha sido dado um novo regulamento para a
educação profissional, o governo FHC não avançou quanto
às condições de operacionalização do que foi regulado. A
educação profissional continuou marginalizada dentro do
sistema educacional.
No governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
o Decreto nº 5154 de 23 de julho de 2014 trouxe algumas
mudanças para a educação profissional: permite a integração com o ensino médio e com a educação de jovens e
adultos; introduz o conceito de itinerário formativo, que
compreende as etapas da educação profissional.
Em 2007 inicia-se a primeira etapa de expansão da Rede
Federal e em 2008 são criados os Institutos Federais de
Ciência e Tecnologia, por meio da Lei nº 11892 de 29 de
dezembro de 2008. Observa-se o movimento de expansão que iniciou na Educação Superior, com a proposta
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da Universidade Aberta do Brasil e se estendeu para a
Educação Profissional por meio da criação dos Institutos
Federais. A expansão da EPT continua com a oferta dos
cursos a distância como forma de cumprir as metas estabelecidas na política expansionista.

4. A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Nos últimos dez anos, observou-se uma expressiva expansão da EaD. De acordo com Mill (2012), esse fato trouxe
maior visibilidade à modalidade, contribuindo para a construção de uma boa imagem da EaD. A expansão da educação a distância foi motivada por interesses econômicos
e políticos. Era preciso oferecer formação a um número
elevado de indivíduos – em decorrência de demandas internacionais – a um baixo custo.
Em relação aos custos da EaD, Moraes (2010) afirma que
o investimento inicial voltado ao planejamento e implementação é extremamente elevado. Essa primeira fase envolve
a produção de materiais, a arquitetura e engenharia dos
softwares e dos ambientes virtuais de aprendizagem e,
inclusive, a própria formação docente.
No entanto, após o investimento inicial, a relação custo-benefício começa a ser positiva, uma vez que haverá uma
estabilidade na manutenção dos insumos necessários para
a oferta de cursos a distância. De acordo com Moraes (2010,
p. 78), “a vantagem na EaD residirá na sua capacidade de
prover instrução, ao longo de vários módulos e por vários
semestres ou anos letivos, incrementando constantemente
o número de estudantes, mas sem alterar os custos após
atingir certo ponto”.
Assim, o processo de expansão da EaD é intensificado,
entre outros fatores, pela relação-custo benefício. Cabe
destacar que o alto investimento feito no início também
se aplica à formação docente, conforme Reginaldo Moraes
(2010). Todavia, essa formação também passa por um
período de estabilização, ou seja, não se procura investir novamente para renovar as práticas de acordo com as
mudanças e a importância da formação continuada. A
produção de uma boa imagem da EaD está pautada nos
elevados números representados nas estatísticas em detrimento de uma análise acurada das condições reais em que
se dá essa expansão.
Sendo assim, percebe-se que a EaD percorre um caminho de construção da sua identidade, de modo que a boa
imagem será reflexo das concepções e intencionalidades
adotadas pelos grupos envolvidos no processo de ensino
e aprendizagem.
A expansão da EaD também foi motivada pelo amadurecimento da legislação educacional, a partir da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a Lei nº
9.394/1996. Pela primeira vez, a EaD foi incluída no cenário
da legislação educacional brasileira e sinalizou a importância de articulação dessa modalidade com as demandas
de formação.
O movimento de criação das leis e a consequente produção de políticas públicas para a efetivação de previsões

legais provocou a mobilização da sociedade civil para os
seus interesses dentro desse cenário que adquire força
ao longo dos anos, como é o caso da Associação Brasileira
de Educação a Distância (Abed) e da Universidade Virtual
Pública do Brasil (Unirede).
Mill (2012, p. 36) conclui que todos saem ganhando com
a expansão e consolidação da EaD:
Num esforço para levantar os ganhos que governo, comunidade escolar e professores em formação teriam a partir
da formação profissional pela EaD, concluímos que todos
ganham com essa parceria, desde que se parta de uma proposta de formação de professores a distância que prime pela
qualidade e melhoria na formação do futuro cidadão.

Concordamos com o autor em relação à expansão da
educação superior por meio da EaD. A expansão com qualidade pode ser traduzida em democratização e promoção de
oportunidades de formação às camadas menos favorecidas.
Entretanto, para ocorrer a expansão com qualidade, é preciso investir de forma significativa nos meios que garantem
a execução e operacionalização dos programas. Além do
investimento inicial, é preciso pensar na manutenção e no
aprimoramento das práticas pedagógicas e tecnológicas
ao longo do processo.
Moraes (2010) elenca três fatores que potencializaram
a expansão da educação a distância nos últimos anos:
experiências anteriores que incentivaram o estudo independente, como é o caso do ensino por correspondência
ou o ensino supletivo; tradição na produção de materiais
didáticos para os estudos independentes; e a popularização associada ao baixo custo das novas tecnologias de
comunicação.
Entre esses três fatores, destaca-se o terceiro, por ser
o discurso mais difundido entre os que defendem a EaD
como forma de democratização do acesso ao aprendizado
por meio das novas tecnologias. Contudo, Moraes (2010,
p. 25) faz a seguinte ressalva:
Vale estabelecer uma diferença importante. Quando falamos do acesso a novas tecnologias de comunicação, de fato
trata-se de dois tipos de acesso (e dois tipos de barreira): o
acesso tecnológico (disponibilidade física de equipamento,
software, energia elétrica, linhas de telefone, etc.) e o acesso
social (além da renda, os conhecimentos, as habilidades e os
hábitos de uso desses recursos).

Considerando a concepção de acesso social, no entanto,
cabe uma reflexão mais problematizada, uma vez que esse
segundo tipo de acesso é mais complexo e, portanto, mais
difícil de mensurar. Pensar nas ações e estratégias de
expansão associadas à democratização do acesso requer
o estudo dos processos aos quais o poder público deverá
dar atenção especial por meio das políticas educacionais.
Reginaldo Moraes (2010) elenca alguns pontos desses processos: preparação de professores e de tutores, produção de
material didático e disciplinas relacionadas à aprendizagem
dos códigos fundamentais, linguagens e conhecimentos
básicos no contexto das NTICs.
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5. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
TECNOLÓGICA
Na I Conferência de Educação Profissional e Tecnológica,
realizada em 2006, na Capital Federal, Mota (2006) afirma
que a EaD contribui para atender demandas urgentes no
setor educacional tais como: formação de docentes para a
educação básica e formação continuada para servidores
de empresas públicas.
A fala de Mota naquela Conferência apontava para a
expansão e possível democratização do acesso à Educação
Superior e já sinalizava a utilização da EaD em outros
espaços, como o da formação continuada de servidores,
dando perspectivas de que a EaD também avançaria para
a Educação Profissional.
Ainda neste evento, a fala da Coordenadora da Rede de
Educação a Distância do Serviço Nacional do Comércio
–SENAC – Joana D´arc Vieira, confirmara a implantação
e desenvolvimento da EaD no contexto da formação profissional. A coordenadora reconhecia a importância de uma
EaD de qualidade e que era preciso destacar o alto grau de
investimento inicial para a implantação dos cursos.
Havia ali a participação de entidades do governo e entidades do setor privado, ambas apresentando suas condições e estabelecendo disputas ideológicas e tensões entre
a necessidade de oferta e a necessidade de financiamento.
Em que pesem os embates ideológicos acerca da implantação da EaD na EPT, era ponto comum a necessidade de
utilização das novas tecnologias articuladas ao novo paradigma da EaD no contexto da educação profissional.
Assim, em 2010, com os Institutos Federais de Ciência
e Tecnologia já criados, o CONIF (Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional
Científica e Tecnológica) apresentou a Proposta de
Regulamentação da EaD nos Institutos Federais.
A Proposta de regulamentação apresentou três modelos
básicos de gestão da EaD, o que dá autonomia para cada
Instituto se organizar para a oferta dos cursos a distância.
No documento, as três propostas de estruturas organizacionais foram apresentadas com base em três modelos:
centralizado, estrutural semi-centralizado e estrutural
descentralizado.
Para compreender a institucionalização da EaD na
Educação Profissional Tecnológica cabe primeiramente
reconhecer que o processo de expansão tanto da EPT
associada à EaD permitiu que a própria institucionalização fosse algo a ser conquistado por cada instituto, não
sendo algo instituído desde a sua concepção. O documento
orientador do CONIF revela o nível de autonomia que cada
Instituto Federal teve ao escolher trabalhar com a Educação
a Distância. Entretanto, consideramos que a condução e
análise das orientações emanadas do CONIF revelou o grau
de importância da EaD no processo de oferta da educação
profissional a medida em que a discricionariedade foi o
ponto-chave.
A realidade dos Institutos Federais tal qual se encontra
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configurado é recente. Isso exige da gestão dos IFs um
conjunto de ações políticas articuladas capazes de responder às demandas institucionais advindas da sua criação.
O Termo de Acordos e Metas (TAM) ilustra essa questão.
Nesse documento, os Institutos Federais estabelecem um
conjunto de acordos, metas e compromissos que condizem
com a sua missão e função social.
Nesse sentido, a gestão dos Institutos Federais pautar-se-á no cumprimento das ações previstas no referido
documento. São dezenove metas e compromissos assumidos: índice de eficiência da instituição em no mínimo
90% em 2016; índice de eficácia em no mínimo 80%; relação
de 20 alunos devidamente matriculados por professor;
50% de matrículas nos cursos técnicos; mínimo de 20% de
matrículas na licenciatura ou formação de professores;
apresentação de projetos voltados para a melhoria da qualidade da educação básica; implementação do programa de
formação inicial e continuada; implantação da modalidade
a distância como atividade regular; promoção de ações
afirmativas para o acesso; implantação de programas de
apoio a estudantes com elevado desempenho; incentivo à
pesquisa e extensão; apresentação e desenvolvimento de
projetos de ação social; implementação do núcleo de inovação tecnológica; acesso aos sistemas de acompanhamento
da educação profissional.
Observamos a previsão da educação a distância como
oferta regular nos Institutos Federais. Entretanto, as
demais metas se fazem mais incisivas ao estipular percentuais ou prazos para o seu alcance, deixando a EaD
em outro espaço de deliberação, que dependerá em boa
parte da gestão e do nível de articulação política interna
dos sujeitos envolvidos.
Além do Termo de Acordo, Metas e Compromissos,
os Institutos Federais precisam observar o disposto na
Portaria do Ministério da Educação nº 818, de 13 de agosto
de 2015, que versa sobre a equivalência do estudante comparado à natureza do curso que é ofertado. Isso porque,
a depender do curso, dos insumos, carga horária e recursos investidos para a sua oferta, o fator de ponderação vai
modificar e o custo por aluno também, fazendo com que
os Institutos possam captar mais recursos de acordo com
o custo calculado a partir da equivalência. Mas o que nos
chama atenção é que a referida Resolução não faz nenhuma
previsão para a EaD, fato que reduz o fomento à oferta da
modalidade sob o ponto de vista da gestão e das metas que
precisam ser alcançadas. Nas condições concretas de operacionalização e gestão dos campi, observamos as equipes
diretivas traçando estratégias para o alcance das metas
com base nas diretrizes legais expressas. Uma vez que para
a EaD não fica clara a forma como será instituída, vemos
que nem todos os campi dentro de um Instituto promovem
a referida modalidade de ensino.
A nossa observação pode ser corroborada quando evidenciamos a manifestação da EaD enquanto apoio presencial, fazendo valer o disposto na Portaria Ministerial
nº 4.059 de 10 de dezembro 2006, que prevê a utilização de
20% a distância da carga presencial dos cursos superiores
reconhecidos. Assim, vemos a EaD sendo aplicada a partir
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da determinação clara de como será integrada ao ensino
presencial. Entretanto, quando buscamos estratégias de
oferta de cursos a distância desvinculados dos modelos
presenciais, percebemos maior discricionariedade que,
ao invés de fomentar, produz resistência.
Compreendemos que a institucionalização da educação a distância nos Institutos Federais passa pelos marcos
regulatórios, assim como em todos os processos de produção de políticas públicas no país, onde ancora no Estado a
responsabilidade por oferta da educação, bem como pela
sua expansão e interiorização.

6. DISCUSSÃO
As transformações tecnológicas que afetam a vida social
chegam ao contexto da educação e ajudam a intensificar
a cultura da EaD mediada principalmente pelos cursos via
web. Diante disso, faz-se necessário estudar o novo paradigma da EaD, a sua expansão e sua organização interna,
que operacionaliza e viabiliza as transformações no modo
de aprender e ensinar.
Iniciemos pelo termo “educação a distância”. Mill (2012)
afirma que existe uma imprecisão semântica no uso desse
termo, considerado sinônimo de “ensino a distância” ou
“aprendizagem a distância”. Corroboramos com a reflexão feita pelo autor e acrescentamos que os elementos
semânticos se constituem ao longo da história e na forma
de ver o mundo. Segundo Fiorin (2007, p. 19), “os elementos
semânticos, assimilados individualmente pelo homem ao
longo de sua educação, constituem a consciência e, por
conseguinte, sua maneira de pensar o mundo”.
O discurso, que auxilia na constituição da consciência,
é determinado por bases reais e concretas. Quando esse
discurso que gera a consciência advém de pensamentos
dominantes que se tornaram verdades absolutas, a semântica discursiva torna-se campo da ideologia. Todo conceito
elaborado representa a intencionalidade de determinado
grupo ou classe. Desse modo, essa imprecisão terminológica pode revelar interesses e ideologias distintas, de acordo
com o contexto em que a EaD estará inserida.
Mill (2012) entende que, embora exista um problema
conceitual acerca do termo “educação a distância”, as reflexões sempre convergem para a educação e as questões conceituais residem no processo de ensino e aprendizagem. A
EaD enquanto modalidade de ensino avança nos últimos
anos com o discurso da flexibilidade do tempo e do espaço.
As demandas do mundo capitalista sinalizam para a formação continuada dos indivíduos com vistas à adequação
das demandas mercadológicas.
Entretanto, na medida em que há a exigência para a
capacitação e qualificação da mão-de-obra, não são reservados tempos e espaços para tal. Nesse contexto, a EaD
ganha campo de atuação e força ideológica nos setores
empregadores, pois a partir dessa modalidade é possível
garantir a formação num tempo e espaço que não prejudicam, aparentemente, a produtividade do indivíduo no
mercado. Tal visão é colocada como realidade única que
relaciona capacitação com empregabilidade, mascarando

as condições precárias em que se estabelece tal relação.
Entendemos que a flexibilidade no tempo e no espaço
são pontos a ser considerados no contexto da EaD pois
ampliam as possibilidades e por conseguinte favorecem
o maior acesso. Contudo, corroboramos com o discurso
de Mill (2012) que revela o caráter ideológico da relação
tempo e espaço na EaD. Essas duas variáveis ocultam a
precarização docente e as condições materiais de operacionalização dos cursos.
Tal contradição também recai no discurso de expansão
da Educação Profissional Tecnológica, pois nos leva a investigar em que medida são verificadas as questões relacionadas à oferta e execução dos cursos a distância ofertados
pelos Institutos Federais. A partir dessa perspectiva, será
necessário repensar os elementos do processo pedagógico:
ensino (docência), aprendizagem (estudantes), tecnologias
(materiais didáticos e mídias) e gestão (concepção, implementação e gerenciamento).
O referido autor assevera que as lacunas existentes para
a compreensão da EaD no Brasil encontram-se ancoradas
nesses quatro elementos do processo pedagógico. Em razão
disso, é necessário estar atentos às lacunas relacionadas à
gestão (processo de concepção, implementação e gerenciamento), às políticas públicas, acrescidas às questões
relacionadas aos marcos regulatórios que determinam as
ações nos Institutos Federais.
Por outro lado, o processo de formação de políticas
públicas na educação revela a concepção de Estado que
determina as intenções e a abrangência dos resultados
de tais políticas. Desse modo, na perspectiva do conceito
de ideologia trazido por Marx e Engels (2008), o modo de
divisão social do trabalho distingue o trabalho intelectual
e o trabalho material.
O trabalho intelectual produz os pensamentos e as
ideologias de determinada classe, ao passo que o trabalho
material é realizado por sujeitos ativos, aqueles que produzem as mudanças. Embora eles sejam responsáveis pelas
mudanças significativas, permanece sua passividade em
relação ao pensamento dominante. De acordo com Marx
e Engels (2008, p. 49),
uns serão pensadores dessa classe (ideólogos ativos, que
teorizam e fazem da elaboração da ilusão que essa classe
tem de si mesma sua substância principal), ao passo que os
outros terão uma atitude mais passiva e mais receptiva em
face desses pensamentos e dessas ilusões, porque eles são na
realidade os membros ativos dessa classe e têm menos tempo
para alimentar ilusões e ideias sobre suas próprias pessoas.

Ocorre que, dada essa atitude mais passiva, torna-se
inexpressivo o espaço para a reflexão sobre os pensamentos difundidos por uma classe que prioriza a produção
intelectual dissociada dos acontecimentos reais. Por essa
razão, torna-se importante problematizar a política da EPT
sob a ótica de quem a produz e operacionaliza, com vistas
a desvelar as tensões existentes entre o planejamento e a
execução. A partir das determinações materiais, os marcos
legais podem ser melhor delineados e sincronizados entre
si, contemplando formas de oferta dos cursos presenciais e
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a distância, preservando suas especificidades e contextos
de aplicação.
Um último ponto a ser destacado é quanto ao tipo de
pedagogia que está norteando essa política. Para Saviani
(2007), a pedagogia produtivista que teve início a partir da
década de 1990 tem como fundamento a ordem econômica
denominada pós-fordista e pós-keynesiana. Assentando-se
na exclusão, pressupõe que não há lugar para todos.
Estimulando a competição e buscando maximizar a produtividade, isto é, o incremento do lucro, a extração da mais valia,
ela rege-se por uma lógica que estabelece o predomínio do
trabalho morto (capital) sobre o trabalho vivo, conduzindo à
exclusão deliberada de trabalhadores. (SAVIANI, 2007, p. 429)

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta do artigo foi compreender a relação entre a
Educação a Distância (EaD) e a Educação Profissional
Tecnológica (EPT) no contexto da política de expansão.
No decorrer do processo de expansão, observamos maior
incidência da EaD no ensino superior. A medida em que
lançamos o olhar para os Institutos Federais, observamos que além do ensino superior, a EaD também pode se
fazer presente nos cursos técnicos. Entretanto, precisamos
refletir sobre que tipo de EaD queremos. A preocupação da
gestão deve ser para além dos processos, mas também na
definição clara das intencionalidades da EaD.
Em que pese a discricionariedade evidente nos marcos
regulatórios no que tange à oferta da EaD nos Institutos
Federais, compreendemos que a concepção de educação
a distância necessita ser definida com precisão e dentro
da proposta de emancipação e humanização dos sujeitos
envolvidos. Reconhecemos todos os facilitadores advindos
da EaD, principalmente no que diz respeito à flexibilidade
de tempo e organização. Entretanto, reconhecemos também as especificidades da modalidade de ensino e a necessidade de uma proposta consistente e pautada em princípios
que primem pela qualidade do ensino.
Nesse sentido, em que medida se constrói a proposta de
EaD para os Institutos Federais, considerando as especificidades tanto da educação a distância quanto da própria rede
federal de educação científica e tecnológica? Entendemos
a necessidade de compreender a dimensão do trabalho
enquanto princípio educativo, como preceitua Gramsci
(1979), que também enfatiza a formação de intelectuais
orgânicos, responsáveis por construir espaços contra-hegemônicos dentro de determinado bloco histórico. Além
disso, consideramos o uso das tecnologias enquanto meio
para o alcance de um fim pedagógico pré-estabelecido.
É importante que os aspectos da gestão e dos modelos
adotados estejam consoantes com a proposta pedagógica
de educação a distância. A EaD apresenta uma dualidade ao
promover formação em massa, podendo seguir contextos
de certificação pragmática e formação aligeirada ou ser
capaz de potencializar ações coletivas e emancipadoras
que valorizem a formação integral do indivíduo. O que vai
determinar o caminho da EaD são os sujeitos envolvidos,
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suas concepções e os marcos regulatórios produzidos a
partir da consolidação das políticas públicas.
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EIXO TEMÁTICO 7

Planejamento coletivo: a busca pela interdisciplinaridade em um curso na modalidade a distância
Planning collective: the search for interdisciplinarity on a course in type distance
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RESUMO – O presente artigo problematiza o Curso de Licenciatura em Ciências na modalidade a distância
da Universidade Federal do Rio Grande - FURG o qual se caracteriza por apresentar uma proposta pedagógica
que se diferencia pela organização curricular constituída por interdisciplinas. O referido curso tem a intenção
de formar docentes para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental de forma integrada e contextualizada,
assim como possibilitar o problematizar coletivo da prática docente. Nesse estudo a intenção é investigar como
os professores desenvolvem um planejamento coletivo na busca pela interdisciplinaridade a partir dos relatos
dos docentes sobre a dinâmica das aulas elaboradas e disponibilizadas no ambiente virtual Moodle. Utiliza-se a
cartografia como estratégia metodológica, uma vez que, a intenção é evitar a predisposição de uma resposta,
mas acompanhar um processo em transformação. Para cartografar o território existencial definido pelo curso
operou-se com os quatro gestos da atenção cartográfica: rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento. A
partir desse operar percebeu-se que o planejamento coletivo das atividades na busca pela interdisciplinaridade
promoveu ações para aprimorar as estratégias metodológicas a partir do compartilhamento e discussão no
coletivo, potencializadas por meio da utilização de ferramentas digitais como fóruns e chats.
PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinaridade; planejamento coletivo; práticas pedagógicas.
ABSTRACT – This article discusses the Bachelor of Science in the distance of the Federal University of Rio Grande - FURG
which is characterized by presenting a pedagogical proposal that differentiates the curricular organization constituted by
interdisciplines. This course is intended to train teachers to work in the final years of elementary school in an integrated
and contextualized way, as well as enable the public to question the teaching practice. This study seeks to The intention
is to investigate how teachers develop a collective planning in the quest for interdisciplinarity from the reports of teachers
on the dynamics of developed classes and available in Moodle virtual environment. mapping is used as a methodological
strategy, since the intention is to avoid the bias of an answer, but follow a process of transformation. To map the existential
territory defined by the course operated with four gestures Cartographic attention: tracing, touch, landing and attentive
recognition. From that operate realized that the collective planning of activities in pursuit of interdisciplinarity promoted
actions to improve the methodological strategies from the sharing and discussion in the collective, potentiated by the use
of digital tools like forums and chats.
KEYWORDS: interdisciplinarity; collective planning; pedagogical practices.

1. INTRODUÇÃO
Muito se fala da emergência de se propor um modelo de
ensino que alcance o interesse dos estudantes imersos em
um mundo globalizado, que clama por um pensar integrado e que muda o foco da escola até então marcada na
transmissão da informação, para o desenvolvimento de
habilidades e competências que permita ao sujeito pensar
criticamente diante da sociedade da informação e comunicação. Contudo, para que a escola esteja em consonância
com as atuais demandas, uma das alternativas é refletirmos sobre a formação inicial dos professores. Na formação interdisciplinar o conhecimento não é algo estático e
acabado, uma vez que exige do professor uma outra forma

de se relacionar com o conhecimento global e, ao mesmo
tempo, abrangente de um fenômeno, considerando as especialidades. Nessa perspectiva, o futuro docente tendenciará
na busca da compreensão da totalidade onde o seu fazer
convive com o fazer do outro, dialogando e buscando transformar os modelos de ensino.
Partindo dessa discussão, a Universidade Federal do
Rio Grande – FURG é uma das instituições de ensino superior que integra o quadro de universidades brasileiras que
ofertam cursos a distância. Entre os diversos cursos, esse
artigo tem como objeto de estudo, o curso de Licenciatura
em Ciências que se diferencia pela organização curricular
constituída por interdisciplinas, ressaltando a importância
de desenvolver um profissional habilitado na área para
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atuar na disciplina de Ciências dentro dos anos finais do
Ensino Fundamental. Sua proposta pedagógica é alicerçada
na problematização de práticas escolares coletivas de forma
integrada e contextualizada, a fim de desenvolver uma
proposta interdisciplinar.
A intenção é investigar como os professores desenvolvem um planejamento coletivo na busca pela interdisciplinaridade a partir dos relatos dos docentes sobre a dinâmica
das aulas elaboradas e disponibilizadas no ambiente virtual
Moodle 1. A discussão será tecida por meio da análise das
falas dos docentes e dos registros realizados durante as
reuniões de planejamento do curso, bem como apresentar
a proposta epistemológica e pedagógica do mesmo.

2. O SURGIMENTO DA
INTERDISCIPLINARIDADE
Em meio às transformações no cenário econômico, social
e educacional, o movimento da interdisciplinaridade surge
na Europa, mais especificamente na França e na Itália,
em meados da década de 1960, “época em que emergiram
os movimentos estudantis que colocavam em discussão a
necessidade de um novo estatuto para a universidade e para
a escola” (FAZENDA, 1995, p. 18). A partir dos movimentos
estudantis, a temática teve lugar de destaque em diferentes
congressos e eventos pelo mundo, como, por exemplo, o
Congresso de Nice, ocorrido na França em 1969, quando
Georges Gusdorf apresentou suas primeiras reflexões para
elucidar a questão do conhecimento nas ciências humanas,
buscando, nas concepções interdisciplinares a totalidade do
conhecimento. O estudo apresentado pelo autor trata-se de
um projeto interdisciplinar, que previa além da diminuição
da distância teórica entre as ciências humanas, a pretensão
de construir uma convergência entre as ciências e, assim,
trabalhar pela unidade humana (FAZENDA, 1995).
Em virtude disso, em meados da década de 1970, as
discussões relativas à interdisciplinaridade chegaram ao
Brasil, marcadas pelos debates travados no Congresso de
Nice 2, influenciando os estudos de Hilton Japiassu e Ivani
Fazenda que são considerados os precursores da temática
no país. O primeiro destaca-se pelos estudos no campo
epistemológico e o segundo no pedagógico, pautado pelo
caráter polissêmico. De modo geral, a literatura sobre essa
temática nos permite refletir sobre a finalidade da interdisciplinaridade, isto é, busca responder à necessidade de
superação da visão fragmentada nos processos de produção
e socialização do conhecimento.
O movimento interdisciplinar adquire um perfil definido tanto pela evolução do sistema econômico, como também pela ótica das influências disciplinares e, dessa forma
é subdividido em três décadas. Em 1970 procurava-se uma
1 Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), software livre, utilizado na universidade.
2 Organizado pelo Centro para a Pesquisa e a Inovação no Ensino (CPIE),
pertencente à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o congresso de Nice teve início em 1970 a fim de implantar a discussão sobre a interdisciplinaridade na economia de mercado cada vez mais
dinâmico e complexo.
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definição para a interdisciplinaridade, isto é, focada na sua
construção epistemológica. Já em 1980, a intenção norteava
na explicação de um método para a interdisciplinaridade
e, segundo Fazenda (1995), das explicitações das contradições epistemológicas decorrentes dessa construção. E,
por conseguinte, em 1990 o intento era na construção de
uma teoria da interdisciplinaridade, ou seja, uma nova
epistemologia que caracterizasse sua definição. Cabe ressaltar que a utilização da interdisciplinaridade como uma
estratégia metodológica em décadas anteriores se dava
de forma intuitiva, se constituindo predominantemente
como um modismo, pouco pautado em um referencial que
orientasse sua prática. Atualmente, a empatia a esse movimento, tem despertado a iniciativa de documentos oficiais
que norteiam a educação, fazendo surgir um viés, ainda
tímido, sobre a prática interdisciplinar.
Com o repensar de um currículo globalizado, a interdisciplinaridade é caracterizada como uma importante
estratégia metodológica, que compreende o interesse para
uma prática voltada no conhecimento que o estudante
traz consigo, priorizando desenvolver competências que
ampliem seus saberes. Com isso, cria-se a cultura da interação com os aspectos sociais, históricos e culturais, atrelados
aos conteúdos disciplinares, a fim de desenvolver outra
forma de relação com o conhecimento, na qual os sujeitos
possam interagir na construção e no (re)pensar desses
aspectos destacados. Existe, nesse sentido, a necessidade
do professor estar disposto em interagir com outras áreas
do conhecimento e aberto ao diálogo com outros colegas;
manifestando o interesse na troca de ideias e argumentos,
visto que a prática interdisciplinar permite a transposição
das diferentes áreas. Sendo assim, tais atitudes requerem
superar inúmeros obstáculos epistemológicos como: resistência dos educadores às mudanças, inércia dos sistemas de
ensino, valorização acentuada das especializações, práticas
pedagógicas que consideram somente a descrição e análises objetivas dos fatos e reflexão superficial a respeito das
relações entre as ciências humanas e as ciências naturais.

3. CONTEXTO DA CONSTRUÇÃO DO
CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Com o intuito de viabilizar o acesso ao ensino superior
àqueles indivíduos que, por motivos diversos, são impossibilitados de frequentar um estabelecimento de ensino
presencial, bem como atender a demanda de professores de
Ciências para atuar nos anos finais do Ensino Fundamental,
a Universidade Federal do Rio Grande - FURG, localizada
no extremo sul do Brasil, idealizou a construção do Curso
de Licenciatura em Ciências na modalidade a distância. O
referido curso foi planejado por um coletivo de professores
por meio da composição de diferentes redes de conversação
a partir do ano de 2009, com o propósito de elaborar um
Projeto Pedagógico que contemplasse a aproximação dos
saberes conceituais e da escola e, assim, desenvolvendo a
organização curricular constituída por interdisciplinas.
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Nesse sentido, o currículo se delineou com o intuito de
desenvolver atividades integradas às várias disciplinas que
o compõem, embora possam existir atividades específicas
de cada uma delas. Japiassu (1976) ressalta que “se por um
lado, devemos comparar e congregar os conhecimentos,
do outro, é preciso não esquecer que o conhecimento e a
ação, longe de se excluírem, se conjugam” (p.45). Assim, a
proposta de criar interdisciplinas foi uma aposta para o
desenvolvimento de um trabalho articulado na ação, no
sentido de respeitar as especialidades de cada área, evitando a predominância de alguma delas. Desse modo, as
interdisciplinas são compostas por diferentes disciplinas,
em consonância com os critérios institucionais regulamentados pela FURG.
Atualmente, o curso está se encaminhando para a finalização do seu sexto semestre, entretanto para fins de análise,
referiu-se ao seu primeiro semestre. Nesse sentido, além
dos aspectos citados e, em conformidade com o documento
que o regulamenta, o referido curso busca instituir uma
proposta de formação de professores que intensifique a
constituição da identidade profissional de professores capazes de tomar decisões e de produzir soluções para questões
inerentes a sua realidade (FURG, 2011). Para que isso aconteça, o curso desenvolve-se no ambiente virtual Moodle. No
ambiente as possibilidades de interação se ampliam cada
vez mais à medida que são criados espaços para as atividades colaborativas que ocorrem a distância, oportunizando a
flexibilidade de tempo e espaço de cada um. A organização
em interdisciplinas auxilia nesse sentido, uma vez que quebra com a lógica da separação e do trabalho individual do
docente e, nesse cenário, professores, tutores e estudantes
aprendem e interagem por meio dos diferentes recursos
disponíveis no Moodle, além de compartilhar suas ideias e
dúvidas via webconferência.
Sendo assim, o processo de planejamento das interdisciplinas acontece por meio de reuniões semanais com
o corpo docente, evidenciando que, para cada disciplina,
que compõe a interdisciplina, é ministrada por duplas de
professores que dialogam e trabalham em coletivo, planejando atividades em comum, ou seja, embora suas especialidades sejam consideradas, as ações são norteadas por
um fenômeno ou temática central. Assim, o presente artigo
se configura pela análise das reuniões de planejamento do
primeiro semestre do curso ocorridas com o corpo docente,
no período de maio a dezembro de 2013. Os relatos desse
coletivo de professores serão analisados pelo operar da cartografia, que se configura em uma metodologia de pesquisa
e análise que permite a descrição de um processo, evitando
a representação de um objeto predeterminado.

4. CARTOGRAFANDO O PROCESSO:
CONSTITUIÇÃO DE AÇÕES
INTERDISCIPLINARES
Com o propósito de fazer uso da cartografia como estratégia metodológica, a partir dos discursos registrados
durante as reuniões com o corpo docente do curso em

questão, será realizada a cartografia dos mesmos, a fim
de investigar como os professores desenvolvem um planejamento coletivo na busca pela interdisciplinaridade a
partir dos relatos dos docentes sobre a dinâmica das aulas
elaboradas e disponibilizadas no ambiente virtual Moodle.
Não são apenas as práticas cartográficas que se propõem
a valorizar a subjetividade no campo da pesquisa, uma vez
que deixa de estar ligada apenas aos domínios da representação, da interioridade, passando a ligar-se aos conjuntos
sociais. Nessa perspectiva, o pesquisador não se constitui
de uma unidade na pesquisa, mas interage e integra-se
ao coletivo, bem como na produção dos saberes e fazeres
que o atravessa.
A fim de cartografar esse processo, operou-se com os
quatro gestos da atenção cartográfica na perspectiva de
Kastrup e seus colaboradores (2012), composto pelo: rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento, que serão
elucidados no decorrer da análise. Contudo, ao acompanhar
as reuniões com os dez professores ocorridas no primeiro
semestre do curso, percebeu-se a constituição de um grupo
de trabalho que representa as relações interpessoais ocorridas por meio do diálogo, negociação e desenvolvimento de
estratégias que potencializaram as práticas interdisciplinares no curso de Licenciatura em Ciências. Essa percepção
inicial compõe o rastreio que se configura no “gesto de
varredura do campo (...), isto é, rastrear é também acompanhar mudanças de posição e ritmo” (KASTRUP, 2012, p. 40).
Assim, o rastreio não se define como uma busca de
informação, mas visualizar as discussões que ocorreram
nas reuniões, que se modificavam a cada posicionamento
estabelecido pelos docentes. Entretanto, a fim de dar visibilidade às análises dessas reuniões, serão trazidas algumas
falas dos docentes das duas interdisciplinas (Fenômenos
da Natureza e Cotidianos da Escola), articuladas aos pressupostos teóricos que nos permitem compreender o fenômeno estudado.
Importante ressaltar que os docentes de cada disciplina
que compõe a interdisciplina serão os interlocutores da
presente pesquisa. Para tanto, com o intuito de garantir
o anonimato, serão identificados com letras do alfabeto.
Nas reuniões, a preocupação inicial dos docentes refere-se ao posicionamento dos acadêmicos diante a proposta
interdisciplinar, visto que o curso estava no começo da sua
implementação. Sendo assim, a atenção é tocada por algo
que desperta e o toque acontece numa atitude de sensibilidade ao campo de pesquisa. Esse toque é decorrente de
alguns relatos que evidenciam as práticas pedagógicas na
busca pelo operar interdisciplinarmente, provocados pelos
aspectos descritos em cada fala.
Nesse instante o toque é “notado como uma rápida sensação, um pequeno vislumbre, que aciona em primeira mão
o processo de seleção (...). Algo que se destaca e ganha relevo
no conjunto, em princípio homogêneo, de elementos observados” (KASTRUP, 2012, p.42) e não segue um caminho unidirecional para chegar a um fim determinado. Logo, através
desse gesto atencional, “a cartografia procura assegurar o
rigor do método sem abrir mão da imprevisibilidade do
processo do conhecimento, que constitui uma exigência
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positiva do processo de investigação ad hoc.” (KASTRUP,
2012, p.43). Logo, ao cartografar as reuniões, o diálogo entre
os docentes convergia para motivar os acadêmicos, bem
como organizar as primeiras aulas disponibilizadas no
ambiente virtual Moodle, em uma perspectiva acolhedora,
na intenção de permitir ao estudante visualizar a essência
da proposta interdisciplinar.
Percebe-se tal fato, na fala da professora B ao evidenciar a necessidade de padronizar, nas duas interdisciplinas, as informações iniciais disponibilizadas no Moodle. A
Professora B afirma que: “(...) a ideia é mostrar a ementa de
cada uma das disciplinas que compõe a interdisciplina e também
tornar as ementas mais acolhedoras quando a gente for apresentar,
e eu acho que aqui tem um ponto interessante de destacar, que
essas disciplinas conversam dentro dessa interdisciplina, que é o
que a gente está fazendo desde quando começamos a pensar essa
produção de material dentro dessas disciplinas” (Professora B).
O relato transcrito suscita a necessidade de se pensar
enquanto coletivo, superando a tradicional organização
disciplinar na intenção de transpor as diferentes disciplinas e, como consequência, a produção de um material
que contemple o diálogo das mesmas, a fim de compor a
interdisciplina de maneira acolhedora, considerando o
perfil do acadêmico que está ingressando nesse curso. Os
primeiros planejamentos acontecem com vistas a essas
preocupações iniciais de integrar e acolher o estudante
nas atividades propostas. Assim, os docentes desafiam os
estudantes a fotografar alguns lugares ou situações em que
exista a produção de energia em seu cotidiano e em seguida
postar na plataforma Moodle. Partindo dessas imagens,
os acadêmicos produziram uma escrita justificando suas
escolhas, refletindo acerca da relação dessa atividade com
o ensino de Ciências e de que forma essa proposta pode ser
explorada em sala de aula.
Após esse momento, foi solicitado que os estudantes
formulassem uma questão livre a partir de suas inquietações com relação a produção de energia na sua região. Tal
questão foi elaborada sem a orientação do professor, com
o propósito de expor suas ideias iniciais a respeito da atividade em questão. Por meio dessa estratégia, os docentes
conheceram previamente os estudantes e sua respectiva
região onde mora, bem como estabeleceram o primeiro
contato para a compreensão da proposta interdisciplinar.
A reflexão acerca do perfil dos estudantes, a fim de contemplar as suas especificidades na proposta interdisciplinar, é evidenciada no relato do Professor L: “(...) desenvolver
essa atividade inicial com a fotografia dá uma noção de que sujeito
é esse que a gente tá tratando, que tipos de dúvidas que eles têm,
nos orienta um pouco para saber por onde a gente vai dentro dessa
interdisciplina em termos de estar pensando o entendimento e
discussões com eles, então a ideia é que eles formulem uma questão
e isso tudo vai pro fórum que iremos abrir” (Professor L).
O relato acima mostra como o planejamento é (re)elaborado a partir das produções dos acadêmicos, visto que, é
por meio das inquietações e expectativas apontadas por eles
que os docentes repensam o planejamento. Dessa forma,
a intenção está pautada na construção de atividades que
estabeleçam uma relação direta com o estudante, isto é,
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resgatar seus conhecimentos prévios por meio de um planejamento voltado às diferentes realidades vivenciadas
pelos estudantes e assim, criar um ambiente de autoria
potencializado pelas experiências manifestadas por todos
os envolvidos.
Partindo da proposta de discussões no fórum, os acadêmicos e professores socializaram suas produções, criando
um espaço que se configurou na possibilidade de intervenção e participação coletiva. A fala a seguir evidencia a
dificuldade de discutir os conceitos de forma articulada,
pois apesar da atividade ser proposta no âmbito da interdisciplinaridade, o relato traz como estratégia organizar
a discussão por disciplina: “(...) após essa atividade, vamos
fazer uma categorização, dentro da disciplina de Fundamentos
e Metodologias do Ensino de Ciências I e dentro da disciplina
Matéria e Energia, categorizar que tipo de questões apareceram
e a partir disso a gente pode estar fazendo um fórum de discussão,
então é realmente elencar as questões que eles elaboraram a partir
dessa imagem” (Professor B).
Da mesma forma, o Professor V reforça a intenção de
separar as questões a fim de identificar as duas disciplinas
que compõe a interdisciplina: “(...) nós separamos as ações de
Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências I e Matéria
e Energia, mesmo trabalhando a partir das questões que eles
levantam. Então Fundamentos vão ter as suas questões e Matéria
e Energia terão as outras questões, no sentido de que são duas
coisas diferentes” (Professor V). A partir desses dois relatos
percebe-se que, embora exista a intenção de desenvolver
uma prática interdisciplinar e um envolvimento no diálogo
coletivo, a estratégia da construção dessa atividade planejada e desenvolvida no ambiente virtual, ainda se mantém
arraigada na disciplinaridade.
O trabalho interdisciplinar está fundamentado na competência de cada especialista e a ação interdisciplinar propicia que cada docente aprenda a respeitar as diferentes
visões. Embora dificuldades façam parte desse processo,
cabe ao docente buscar uma percepção mais integrada, o
que não significa privá-lo de suas especialidades, mas colocá-los em paralelo a outras áreas, conduzindo às condições
de diálogo e trocas de compreensões acerca do objeto a
ser estudado. Nesse sentido, Santomé (1998) reforça que,
a interdisciplinaridade é um objetivo nunca completamente
alcançado e por isso deve ser permanentemente buscado.
Não é apenas uma proposta teórica, mas sobretudo uma
prática, na medida em que são feitas experiências reais de
trabalho em equipe, exercitam-se suas possibilidades, problemas e limitações. (SANTOMÉ, 1998, p. 66).

É por meio dessa prática que os docentes dialogam na
tentativa de superar o saber fragmentado. O diálogo é fundamental, uma vez que, por meio deste, existe a troca de
experiência e a ajuda mútua entre os docentes, pois “sem o
outro, a sua verdade é fragmentada. Só com o outro é que a
sua verdade, a partir da soma de outras verdades também
fragmentadas, comporá a realidade.” (FAZENDA, 2013, p.
48). Sabe-se que a interdisciplinaridade é ancorada nas
nossas concepções individuais, sendo a histórica e, por
conseguinte, uma filosofia de cada sujeito, isto é, abandonar
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o individualismo, rejeitando qualquer tipo de pretensão ou
prepotência conceitual e formativa. Sendo assim, “devemos
pensar na necessidade de compreendermos a formação
continuada de professores como sendo inerente à própria
atividade educativa”. (PRETTO e BONILLA, 2010, p.156) e
elucidar a ideia da possibilidade de formar uma rede de
cooperação intelectual onde todos aprendem, inclusive
o professor.
Nessa rede de cooperação criada a partir do diálogo, a
proposta do professor C na mesma atividade, evidencia
a potencialidade do virtual ao permitir a aproximação de
acadêmicos geograficamente distantes por meio da discussão integrada no fórum ou chat: “(...) penso em categorizar
essas questões para estar elencando dentro de um fórum ou chat
interligando os polos, para que possamos discutir essas questões
que estão aparecendo” (Professor C).
Construir esse espaço de diálogo no ambiente virtual
enriquece as relações de organização, planejamento e
comunicação no curso. Valente (1999) aposta na abordagem
do estar junto virtual caracterizada pelo acompanhamento
e orientação constante do professor nas variadas situações de aprendizagem dos estudantes e está calcada na
intenção de motivar o aluno, privilegiando a sua autoria,
pois por meio do feedback favorece a interação, compartilhamento de conhecimentos e produções, potencializada
pela mediação pedagógica e nesse processo de interação,
surgem novas referências, instigando os alunos a articular
diferentes pontos de vista e a buscar novas compreensões.
Contudo, ainda referindo-se ao relato acima (Professor
C), demonstra a dificuldade do docente ao se posicionar-se interdisciplinarmente, visto que a ideia de elencar as
questões separadamente evidência uma ruptura no método
interdisciplinar e como consequência uma fragmentação do
saber na prática de ensino. Para que se estabeleça o diálogo
e este ultrapasse a superficialidade, isto é, que contemple o
consenso nas decisões, as trocas entre especialistas no trabalho coletivo devem prever a negociação dos pressupostos
epistemológicos e metodológicos de cada docente, para que
os mesmos estabeleçam relações em comum.
É por meio desse diálogo intenso que os docentes aprimoram seu planejamento, a fim de resgatar as inquietações
e apontamentos dos acadêmicos. Nesse sentido, o relato
do Professor V manifesta sua opinião ao refletir sobre essa
atividade em questão: “Acho que é esse desafio que nós temos de
trabalhar de forma interdisciplinar, mesmo as duas disciplinas
tendo contextos, elas têm um eixo principal que são as fotos, então
os alunos devem conversar sobre essas questões, mas por vezes não
se convertem em relação ao conteúdo como um todo, é nesse sentido que as duas são em separado. Dá a ideia do que a gente quer
com esse formato do curso que a gente tá propondo, se a gente tá
borrando essas fronteiras de disciplinas que não conversam, acho
que tá bem nesse sentido, temos que propiciar isso aos estudantes”
(Professor V).
Importante ressaltar que, mesmo com a limitação
no desenvolvimento da proposta interdisciplinar, existe
a preocupação de estabelecer vínculo entre as disciplinas, embora comumente aconteça a impossibilidade de
fazê-lo, visto que, as ações interdisciplinares não estão

constantemente presentes no planejamento, pois muitas
vezes os conteúdos abordados não apresentam relações
evidentes, dificultando sua integração. No entanto, nessa
perspectiva apontada, verifica-se inclusive, o repensar da
prática docente no sentido de dar-se conta da proposta
interdisciplinar. Logo, diante dessa particularidade de saberes, “a interdisciplinaridade está marcada por um movimento ininterrupto, criando e recriando outros pontos
para a discussão” (FAZENDA, 2013, p. 41). Sendo assim, o
que caracteriza uma prática interdisciplinar é o sentimento
intencional que ela carrega. Fazenda (2013) destaca que a
intencionalidade para uma prática interdisciplinar está
calcada na clareza e objetividade de uma ação reconhecida
pelo coletivo, isto é, “não há interdisciplinaridade se não
há intenção consciente, clara e objetiva por parte daqueles
que a praticam.” (p.41).
Tal postura nos remete ao fato de estarmos na busca por
compreender o outro e a nós mesmos; no entanto, mesmo
que exista a intenção, ela deve ser operada em harmonia
com o grupo, pois, na interação do corpo docente durante
o planejamento interdisciplinar, surgem características
singulares, de cada sujeito, que se sobressaem no coletivo.
Contudo, esses relatos apresentados consistem na intenção de operar interdisciplinarmente fundamentados pelo
dialogo intenso, na abertura do especialista para outras
disciplinas diferentes da sua e de se estar atento ao que
outros conhecimentos possam trazer para enriquecer o seu
domínio de investigação. Assim, o toque aconteceu com o
fluir das falas, gestos e manifestações dos docentes durante
as reuniões. Nesse momento os grifos apresentados em
cada relato, compõem os relevos, nos quais contemplam a
atenção cartográfica definida como o pouso.
Logo, a partir do desenvolvimento do planejamento coletivo, utiliza-se esse gesto atencional caracterizado como o
pouso, na qual “indica que a percepção, seja ela visual, auditiva ou outra, realiza uma parada e o campo se fecha, numa
espécie de zoom. Um novo território se forma, o campo
de observação se reconfigura, a atenção muda de escala.”
(KASTRUP, 2012, p.43). Em outras palavras, é a partir dos
relevos (grifos nas falas dos docentes) que as lentes são
ajustadas para um zoom na atenção de uma escala fina e precisa, no sentido de intensidade na percepção estabelecida.
Ao emergirem os relevos, esse zoom não é caracterizado como um gesto de focalização, mas a atenção suspensa determinada pelo emocionar ao cartografar. Logo,
no acompanhamento dessas reuniões emergiram alguns
pontos de convergência a partir da evidência das ações
pedagógicas no coletivo. Essas convergências referem-se aos aspectos cartografados nos relatos dos docentes
sobre a dinâmica das aulas elaboradas e disponibilizadas
no ambiente virtual Moodle, tais como: a preocupação dos
docentes com relação ao posicionamento e compreensão
da proposta interdisciplinar, as limitações encontradas
ao implementar a prática interdisciplinar, bem como as
potencialidades das ferramentas digitais nessas práticas.
Cartografando essas reuniões, é possível perceber que,
de acordo com tais convergências destacadas, a intenção
de desenvolver o trabalho coletivo, e esse acontece pelo
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operar conjunto quando ambos se sentirem membros
partícipes nesse processo, e assim estabelecendo vínculo
a mesma temática. Essa construção de um planejamento
pautado no diálogo intenso enriquece as relações sociais
que convergem a empatia do grupo por meio das trocas de
ideias e sugestões. Nessas ações ao planejar, o diálogo entre
os docentes pesquisados é essencial para a ampliação da
competência de cada um e a capacidade de aprender juntos,
bem como para criação de argumentação e consensos nas
decisões em coletivo.
A busca por desenvolver estratégias para o surgimento
de um conhecimento mais abrangente parte na abertura de
aprender e integrar-se com o outro, reforçando as relações
interpessoais, advindas da prática interdisciplinar. Nesse
sentido, Novello (2011) destaca a importância de potencializar encontros para se realizar um trabalho coletivo-coordenado e também é significativo no processo de conhecer
e reconhecer o outro como legítimo outro, especialmente
em aprender a conviver com as diferenças e os conflitos.
Por outro lado, quando os docentes priorizam a produção dos estudantes, no sentido de motivá-los, a fim de
resgatar seus conhecimentos prévios, bem como manifestar suas inquietações de acordo com suas experiências,
provocaram os mesmos a reflexão sobre a constituição
da sua identidade docente e seus contextos culturais. A
partir de então, os docentes utilizaram o discurso desses
alunos, composto por múltiplas inquietações, para tecer
uma discussão acerca das duas disciplinas (Fundamentos
e Metodologias em Ciências I e Matéria e Energia) no qual
compõe a interdisciplina Fenômenos da Natureza I.
Esse fato norteia a reflexão acerca da dificuldade de
desenvolver uma prática interdisciplinar, além de caracterizar as limitações nessa prática, pois no presente momento
da atividade, os docentes elaboram discussões isoladas de
cada disciplina, mesmo enunciando a existência da relação
entre as duas disciplinas na atividade. Essa dificuldade é
representada pela formação disciplinar de cada docente,
arraigada na sua especialização, contudo, com o andamento
do curso, essas limitações são trabalhadas no coletivo e
com o desenvolvimento de atividades disponibilizadas no
Moodle, proporcionam um ambiente agradável a aprendizagem e trocas de ideias, pois o estudante estabelece uma
relação de diálogo com os docentes através do fórum e chat
desenvolvidos na plataforma virtual.
Estabelecer esses momentos de discussões, valorizando
a construção do conhecimento a partir de situações atreladas ao cotidiano do estudante, construindo saberes que lhes
permitem ler e escrever sua própria história, interpretar
o ambiente que os rodeiam, “ampliado através do diálogo
com o conhecimento científico, tende a uma dimensão
utópica e libertadora, pois permite enriquecer nossa relação com o outro e com o mundo” (FAZENDA, 2013, p. 20).
Tais condições estão alicerçadas na construção do conhecimento produzido pela situação existencial do acadêmico,
conhecimento este que advém de seus interesses, de suas
necessidades e de sua história de vida.
Nessa perspectiva, realiza-se o reconhecimento atento
e “tem como característica nos reconduzir ao objeto para
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destacar seus contornos singulares. A percepção é lançada para imagens do passado conservadas na memória”
(KASTRUP, 2012, p. 46). Percebemos a existência de uma
intencionalidade no planejamento coletivo na busca de
estabelecer relações entre as disciplinas, entre as especialidades. Na busca do fazer interdisciplinaridade. Esse conjunto de vozes, gestos e reflexões ao planejar a dinâmica das
aulas elaboradas e disponibilizadas no Moodle, se consolida
na ousadia da exploração, questionamento e pesquisa constantes, ou seja, “no projeto interdisciplinar não se ensina,
nem se aprende: vive- se, exerce-se” (FAZENDA, 2002 p.62),
passando da conquista de uma identidade individual para
uma identidade coletiva na busca de um novo conhecimento, fundamentado no domínio e na competência de
cada docente envolvido, além do diálogo e a troca de ideias.
Nesse contexto, é necessário romper com a concepção
do currículo isolado, descontextualizado, fragmentado,
que não propicia a construção e a compreensão de nexos
que permitam a sua estruturação com base na realidade.
Tara tanto, Santomé (1998) propõe a construção de uma
escola participativa para a formação do sujeito social com
a experimentação da vivência de uma realidade global,
que considere as experiências cotidianas dos estudantes e
dos professores e, por conseguinte, possibilitar aos docentes desenvolverem estratégias para abarcar as diferentes
vivências dos alunos. Tais estratégias são determinantes,
nas quais os acadêmicos e docentes coparticipam, ambos
com a influência decisiva para o êxito na construção de um
planejamento interdisciplinar, instituindo um ambiente
em que todos participam na busca de uma inclusão sem
hierarquia, onde todos têm vez, na conquista de uma prática interdisciplinar.

5. INTERDISCIPLINARIDADE: PARA
ALÉM DA PROPOSTA EPISTEMOLÓGICA
A interdisciplinaridade surge no seu viés polissêmico, apresentando dificuldades e potencialidades na sua prática. Em
meio a essas transformações, existe a necessidade de refletir sobre a formação docente, isto é, como a escola poderá
atender as atuais demandas que compõe o currículo integrado e contextualizado? Nesse sentido, atende-se a necessidade de criação de cursos que oportunizem a formação de
docentes capazes de pensar e agir interdisciplinarmente;
cursos como o referido nesse artigo proporciona aos acadêmicos e docentes o (re)pensar de práticas pedagógicas,
atreladas as científicas, priorizando a construção de uma
identidade coletiva.
Nesse processo de formação tanto dos acadêmicos,
quanto dos docentes, ocorrem à construção de relações
interpessoais originarias por meio do diálogo, a constante
negociação de ideias e concepções individuais, bem como
o desenvolvimento de estratégias que potencializaram as
práticas interdisciplinares. É a partir das práticas pedagógicas no coletivo, que se evidenciam pontos de convergência,
cartografados a partir dos relatos dos docentes ao planejar
as duas interdisciplinas e ao desenvolve-las no ambiente
virtual Moodle. Nesse movimento de interação e trabalho
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coletivo, os docentes demostraram algumas fragilidades
e limitações ao se posicionar interdisciplinarmente, visto
que, cada docente apresenta uma formação especializada,
e sua concepção epistemológica influência nas decisões
frente ao coletivo.
Por outro lado, percebe-se a compreensão e implementação de práticas interdisciplinares, potencializadas por meio
da utilização de ferramentas digitais como fóruns e chats. A
partir dessas interações, a atitude interdisciplinar se configura na autonomia do pesquisar que é facilitada através do
diálogo e a tomada de decisões em coletivo. Cabe ressaltar
que, embora existam limites e potencialidades na prática
interdisciplinar, é necessário expandir suas discussões, a
fim de ir além de uma proposta epistemológica, muitas
vezes atreladas as vontades e desejos dos sujeitos, mas que
essas sejam reconhecidas e formalizadas nas instituições.
No sentido de oferecer condições, tais como: de formação
adequada ao docente, de organização do tempo e do espaço
pedagógico, da proposta estar contemplada nos projetos
pedagógicos, de elaborar um currículo para que a interdisciplinaridade aconteça em todas as modalidades de ensino.
No entanto, em se tratando da modalidade de ensino a
distância, o desafio de cada professor ao desenvolver as atividades no ambiente virtual é, acima de tudo, compreender
e dinamizar o diálogo permanente e constante, utilizando
diversos recursos tecnológicos, desenvolvendo estratégias
para potencializar o ensino-aprendizagem.
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RESUMO – Os avanços tecnológicos chegam ao ambiente escolar e conduzem os sujeitos ao desafio de integração da tecnologia com a aprendizagem. Tal junção proporciona um ensino caracterizado pelo processo de
síntese e pelo surgimento de novos estilos de raciocínio, além de estimular novas percepções e sensibilidades que requerem uma nova pedagogia. Neste artigo é apresentada uma sequência didática com o trabalho
interdisciplinar e uso de tecnologias de um grupo de professores. A atividade foi realizada em duas partes
complementares: a primeira envolveu a construção teórica de um tema por meio de pesquisas e debates. A
segunda contou com o planejamento de um roteiro com o objetivo de comunicar as ideias em outras linguagens, neste caso, foi escolhida a produção da animação com as técnicas de Stop Motion. Esse exercício no curso
de formação de professores reforça a importância da vivência do professor em situações de trabalho coletivo
e dinâmico que envolvem o uso das novas tecnologias na produção de novas linguagens.
PALAVRAS-CHAVE: formação de professores; interdisciplinar; tecnologia em sala; multimídia.
RESUMEN – Los avances tecnológicos vienen al entorno escolar y conducen la escuela sujeto al reto de la integración entre
la tecnología y el aprendizaje. En este contexto, la educación mediada por la tecnología se caracteriza por el proceso de síntesis y la aparición de nuevos estilos de razonamiento más allá de la estimulación de nuevas percepciones y sensibilidades
que requiere una nueva pedagogía. En este artículo, se presenta una secuencia didáctica de trabajo interdisciplinario y el
uso de tecnologías de un grupo de profesores. La actividad se llevó a cabo en dos partes complementarias: la primera parte
consistió en la construcción teórica de un tema de investigación y debate. La segunda parte incluye la planificación de guión
para el tema de la comunicación en forma de animación con técnicas de Stop Motion. La realización de esta actividad en
curso de formación sugiere la posibilidad de un trabajo colectivo y dinámico en la escuela de la experiencia del profesor con
las nuevas tecnologías.
PALABRAS CLAVE: la formación del profesorado; la tecnología de salas interdisciplinario; multimedia.

1. INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos chegam ao ambiente escolar e conduzem os sujeitos da escola ao desafio da integração entre
a tecnologia e aprendizagem. Essa junção pode ter caráter
relevante como o descrito por Levy (1988), em que determinadas tecnologias encaminham para novas aprendizagens
de uma forma ampla e complexa e determinam valores,
ações e visões de mundo de cada pessoa ou grupo social.
Nesse contexto, o ensino mediado pela tecnologia se
caracteriza pelo processo de síntese e pelo surgimento de
novos estilos de raciocínio, como a simulação e o compartilhamento de informações, além do estímulo ao uso de
novas percepções e sensibilidades. O modelo tecnológico
requer a interatividade compartilhada de informação,
reciprocidade. Uma nova pedagogia, estruturando uma
nova metodologia de ensino que tenha como pressuposto
a cooperação, a participação intensa, o incentivo ao trabalho coletivo, a troca de dados e opiniões. É um ambiente
em que os alunos precisam ser estimulados a trabalhar
em conjunto para alcançar objetivos únicos. Nesse ensino

colaborativo, prevê-se a interdependência dos membros
do grupo, além disso, todos devem contribuir com as suas
posições e perspectivas de construção do conhecimento
e desenvolvimento individualizado e coletivo de aprendizagem. Cada um recebe a sua tarefa, oferece e recebe
contribuições (KENSKY, 2003).
Essa nova pedagogia se estrutura na construção de um
ambiente escolar baseado nas competências de ensino
descritas por Perrenoud (2000). Este autor propõe que
a escola deve ser a responsável por construir e planejar
dispositivos e sequências didáticas que envolvam os alunos em atividades de pesquisa e projetos de crescimento,
sendo papel do professor adaptar e construir a aula baseada
nisso, buscando amplo repertório. O educador exerce sua
função ao motivar o aluno a fazer projetos que possam
gerar um produto final que comunique o propósito da
aprendizagem. As atividades devem ser preparadas com
o intuito de promover a arte da comunicação, sedução,
encorajamento, mobilização e envolvimento dos alunos.
Perrenoud, (2000) ressalta que essas ações são importantes, pois cada exercício do docente deveria ser decidido em
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função de sua contribuição que almeja a progressão ótima
da aprendizagem de seus alunos.
Portanto, no contexto escolar, o professor enfrenta
constantes desafios na construção de novas formas de
aprender e ensinar, o que exige dele atitudes de busca,
pesquisa, descoberta, exploração e constante reflexão.
Quando esse educador trabalha com os outros, em uma
proposta interdisciplinar, as informações dos diferentes
conhecimentos acadêmicos podem ser articuladas sem
preconceito e limite. Dessa forma, o professor percebe-se
interdisciplinar quando há uma busca para compreender
o objeto de estudo sob diferentes facetas e por meio da
interação com os outros na construção do conhecimento
(FAZENDA, 1996).
O ambiente escolar, mediado pela tecnologia e com projeto interdisciplinar, envolve três campos de atividades:
campo de pesquisa – que se refere à escolha dos temas,
projetos ou textos a serem trabalhados; campo da comunicação – que envolve os debates das ideias sobre os temas
selecionados; e o campo da produção - que envolve a comunicação da mensagem por meio, por exemplo, de vídeos e
hipertextos (MORAN, 2004).
O objetivo deste artigo é refletir acerca da construção
do conceito de cultura por professores em atividades
interdisciplinares mediada pela tecnologia. Essa atividade
interdisciplinar sobre o tema Cultura se inseriu no curso
Práticas no Ensino Médio: Uma Atuação frente à Distorção Idade/
Série, para professores do Ensino Médio de escolas públicas
do Distrito Federal. Participaram desse curso, especialmente, professores com alunos matriculados nas turmas
de Distorção Idade/Série. Os cinco professores trabalham
com a docência de duas disciplinas nas turmas especiais as
quais estão os jovens fora da faixa etária/série e requerem
novas formas de trabalho pedagógico que os estimulem a
continuar os estudos.
O curso Práticas no Ensino Médio: Uma Atuação frente à
Distorção Idade/Série foi organizado pelo Núcleo de Ensino
Médio da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais
da Educação do Distrito Federal, SEDF no ano de 2012. O
objetivo desse curso anual era promover as práticas pedagógicas elaboradas com os temas Cultura, Ciência, Trabalho
e Tecnologia e executadas em oficinas organizadas pelos
professores formadores e pelos cursistas. Esses temas compõem os eixos estruturantes das Diretrizes Curriculares do
Ensino Médio, DCNEM (BRASIL, 2014). Nesse documento,
o termo cultura representa expressões materiais, simbólicas
e representações sociais que orientam o comportamento
das pessoas, definição abstrata que necessitaria de reflexão
do professor acerca de como a cultura se expressa na escola
e na vida das pessoas.
“Entende-se cultura como o resultado do esforço coletivo
tendo em vista conservar a vida humana e consolidar uma
organização produtiva da sociedade, do qual resulta a produção de expressões materiais, símbolos, representações e
significados que correspondem a valores éticos e estéticos
que orientam as normas de conduta de uma sociedade.
Por essa perspectiva, a cultura deve ser compreendida no seu
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sentido mais ampliado possível, ou seja, como a articulação
entre o conjunto de representações e comportamentos e o
processo dinâmico de socialização, constituindo o modo de
vida de uma população determinada” (BRASIL, 2014, pg 20).

1.1. Metodologia
A construção conceitual de Cultura estruturou-se no
modelo pedagógico participativo- colaborativo-construtivista (ABUD, 2003). Neste modelo os participantes se envolvem em todo o processo, na tomada de decisões, construção
de conhecimentos pelos debates e exercícios coletivos. O
modelo abarca a concepção construtivista (PIAGET,) ao
ter a elaboração dos novos conhecimentos provindos da
continua interação entre os participantes. Portanto, todos
os professores exerceram importantes papéis nas diversas
etapas de elaboração conceitual, organização e produção
da animação.
A Oficina Cultura envolveu duas etapas: a construção
de uma definição coletiva de cultura e a integração da tecnologia no processo de aprendizagem. A primeira etapa
estimulou o trabalho interdisciplinar dos professores na
construção de um conceito comum de cultura por meio
de exercícios e debates. A segunda envolveu a criação de
um roteiro e de uma animação com técnicas Stop Motion,
utilizando o software livre MUAN (2012) para gerar um
curta metragem com o tema trabalhado. Stop Motion é uma
técnica de animação que tem como base as fotografias de
pessoas ou objetos.
Na primeira fase, duas atividades foram realizadas para
construção de conceitos: uma reflexão individual e outra
coletiva acerca do tema cultura.
A. A reflexão individual se estruturou em responder as
perguntas:
I. O que é cultura? O professor realizou a pesquisa na internet
sobre os diferentes significados e a seleção de dois conceitos
de cultura mais próximos de sua realidade.
II. Suponha a seguinte situação: você recebeu uma excelente
proposta de trabalho a ser realizado em uma ilha no Pacífico. Esse
trabalho ocorrerá em dois anos sem oportunidade de você retornar
para a sua casa no Brasil. Escolha um objeto mais importante para
levar e justifique a sua escolha.

B. Reflexão coletiva: Atividade que envolveu a discussão
acerca das diversas interpretações de cultura com o intuito
de criar uma definição comum coletiva.
Essa atividade envolveu o debate com o colega e a descrição de como a sua disciplina poderia trabalhar o tema
cultura com os alunos. Ao final, os professores escolheram
uma ideia síntese agregando todos os conceitos discutidos.
A segunda parte tinha como objetivo a produção de
um recurso multimídia para trabalhar o tema discutido.
O programa MUAN foi o escolhido para a produção de uma
animação do tipo Stop Motion. MUAN significa Manipulador
Universal de Animações, é um software para animação quadro a quadro, simples e fácil de operar. Esse programa foi
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desenvolvido especialmente para o Anima Escola pelo
Anima Mundi, em parceria com o IMPA, Instituto de
Matemática Pura e Aplicada, com o apoio da IBM, e tem a
distribuição gratuita. Utilizou-se a webcam para a criação
do curta.
Inicialmente o grupo criou uma história coletiva descrevendo as várias definições de cultura na forma de poesia.
Essa poesia foi dividida em segmentos organizados em um
story board, dividindo as cenas a serem gravadas. Os materiais
utilizados no cenário foram: massa de modelar, placas de
EVA coloridas, tachinhas, bonecas (figura 1). Os professores escolheram esse material por estar acessível na sala da
oficina e que permitiram a rápida montagem do cenário
para a proposta pretendida de narrar a poesia construída.

atividades criativas e reflexivas para os alunos nos exercícios de comunicação contribuindo para o uso consciente da
palavra. A professora de Química trabalharia com os alunos
a importância de se viver em comunidade, a necessidade de
se ter a preocupação com o outro dentro da visão sistêmica
e orgânica dos seres vivos. De forma a realçar a importância da cooperação na vida em comunidade. A professora
de História incentivaria a participação dos alunos para
assumirem os seus papéis como seres sociais e históricos,
responsáveis pela construção de suas trajetórias. A professora de Matemática usaria o seu humor para trabalhar
com o raciocínio lógico como uma linguagem com sentido
e divertida. Os professores e alunos estariam trabalhando
na concepção de uma escola dinâmica e multicultural.

Figura 1 – Cenários montados pelos professores utilizando
os diferentes materiais disponíveis na sala dos professores

Tabela 1 – Descrição das contribuições e das características
dos professores
Disciplinas

Contribuição para o
saber escolar

Características do
professor

Geografia/Sociologia

Raciocínio espacial

Fé e amor

História/Filosofia

Aspectos subjetivos da Sociabilidade,
sociedade
participação

Física/Matemática

Raciocínio
matemático

Bom humor

Biologia/Química

Visão sistêmica e
orgânica

Altruísmo

Português/Inglês/
Artes

Comunicação, uso da
palavra

Criatividade,
sabedoria

Fonte: fotos da autora

2. RESULTADOS
A primeira parte envolveu a construção dos conceitos de
cultura no nível individual. Os professores demonstraram as percepções diferenciadas do tema segundo as suas
diferentes vivências. Nela, os professores demonstraram
percepções diferentes de acordo com as suas vivências
próprias. Eles também realizaram um exercício de pesquisa extra sobre a visão científica e teórica de cultura o
qual auxiliou a construção conceitual. Nesse momento,
ocorreu também a reflexão a respeito da diversidade de
definições acerca do tema estudado e a necessidade de
escolher conscientemente determinadas informações
para o estudo, pois esses professores encontraram muitas
definições na internet e tiveram dificuldades em selecioná-las. Cysneiros (1999) orienta essa situação ao viver em
um mundo conectado: quando se tem acesso ilimitado às
informações, o mais importante é selecionar aquelas mais
relevantes. Devemos ampliar os nossos espaços do pensar
e criar ao considerar as diversas opções e os problemas em
seus contextos. Portanto, aconselhou-se a reflexão sobre a
importância do uso da criatividade dos componentes do
grupo no debate do tema, considerando as características
do papel do professor na escola e a sua importância social
no trabalho com os alunos (tabela 1).
Dessa forma, a professora de Geografia descreveu que
poderia contribuir para uma escola melhor ao levar a sua
concepção de fé e amor aos seus alunos e acreditar na evolução de suas aprendizagens. Para isto ela iria desenvolver
o raciocínio espacial em suas aulas por entender ser esse
conhecimento vital para a compreensão da realidade dinâmica do mundo atual. A professora de Português levaria

A construção coletiva do tema foi por meio da integração
das diferentes definições apresentadas as quais foram organizadas em forma de poesia com 13 estrofes, sendo que a
maioria das estrofes descrevia a colaboração das disciplinas
na construção do saber escolar.
A reflexão da prática interdisciplinar partiu da vivência
do professor e da percepção do seu papel social na escola. A
poesia menciona as qualidades de cada um para constituir
uma escola mais harmoniosa e como o seu saber acadêmico
poderia conduzir o trabalho com os alunos. Existem dois
trechos da poesia que destacam o trabalho interdisciplinar,
ou seja, valorizar a relação entre os diversos conhecimentos
acadêmicos na escola que trabalham com o objetivo comum
que é participar da construção do conhecimento do aluno
e, dessa forma, criar uma cultura escolar peculiar.
“ O desafio era trabalhar
Em um projeto comum
Transformar seis mundos
Em apenas um”
(7ª estrofe)
“Elas trabalharam todos os dias do ano
Mas não esqueceram o ideal
(escola)”
(12ª estrofe)
No momento da execução dessa atividade, o conteúdo
da disciplina ficou em segundo plano e os esforços foram
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direcionados para o trabalho com o tema comum e complexo. Sabemos que, na realidade das salas de aula, esse
tipo de trabalho levaria mais tempo e acompanhamento
dos professores, mas não seria impossível de executar. O
desafio seria inserir esses tipos de atividades reflexivas
no cotidiano escolar de forma a repensar um currículo
adequado ao desenvolvimento da criticidade do aluno em
relação aos seus problemas locais. No caso específico das
escolas públicas de Brasília, o currículo oficial permite estes
momentos para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares com temas de interesse da comunidade local. Se
por um lado a maioria das escolas do Ensino Médio prioriza
a formação escolar com ênfase nos conteúdos disciplinares
necessários para o acesso ao ensino superior e não priorizam o trabalho coletivo na produção do conhecimento
escolar. Por outro lado, temos algumas universidades que
mudaram as suas provas na forma de abordagens com
temas, como é o caos dos exames do Programa de Avaliação
Seriada, PAS, Universidade de Brasília. As mudanças estão
ocorrendo gradualmente nos dois lados, na universidade
e nas escolas de Ensino Médio.
A segunda parte da oficina foi a da separação da poesia em treze cenários, cada um representando uma estrofe
(figura 2). Nenhum professor tinha experiência anterior
com a produção de multimídia, no entanto, isso não impediu que ousassem nos trabalhos com os dois programas de
produção de multimídia (MUAN, 2012 e ADOBE PREMIERE,
2012). Apesar disso, os dois programas foram apresentados
a todos e os exercícios executados. Houve uma divisão das
tarefas da filmagem e edição. Alguns ficaram responsáveis
pelo roteiro, outros pelo cenário, narrativa e edição final. Os
professores perceberam que podem realizar o download dos
programas para o trabalho em sala de aula sem necessitar da
internet precária da escola, fato que os aproximaram do uso
das tecnologias na sequência didática. O acompanhamento
individual nas etapas também foi muito importante para o
desenvolvimento das atividades. Neste grupo nem todos
se familiarizaram com a linguagem digital dos programas,
aqueles que ficaram com a responsabilidade de filmagem e
edição, treinaram e executaram as atividades sempre recebendo assistência para as dúvidas.
Figura 2 – Edição do vídeo utilizando o programa Adobe
Premiere

A participação dos professores foi muito boa e produtiva,
o que resultou, ao final, em uma animação que compreendia uma música de fundo, uma narrativa oral no curta de
3 minutos e 30 segundos que, posteriormente, foi compartilhada entre os professores por meio de um pendrive.

3. CONCLUSÃO
A experiência dos professores na Oficina Cultura foi
importante para validar oportunidades de atividades
interdisciplinares mediadas pela Tecnologia. Em ambientes dialógicos de construção de saberes, o professor pratica e tensiona os seus níveis de compreensão de forma
a organizar os seus conhecimentos de acordo com o seu
contexto sociocultural. Ao realizar os trabalhos coletivos,
o professor abre a sua mente na direção de novas formas
de compreender o tema e está receptivo a descobrir novas
visões sobre o mesmo.
A produção de vídeo com a técnica Stop Motion é instigadora e requer o trabalho colaborativo dos docentes
no sentido de buscar expressões para a sua criatividade
e pensamento. O exercício do professor com a elaboração
de multimídias os aproxima das oportunidades do uso
de novas linguagens em sala de aula. Essa habilidade do
professor é importante principalmente no contexto atual
em que os jovens internautas trazem as suas experiências
para os debates em sala de aula.
A formação docente necessita oferecer esses momentos
de trabalhos colaborativos com o uso de tecnologia a fim de
ampliar as possibilidades de construção coletiva do conhecimento na era digital. O primeiro passo pode ser dado
ensinando os professores a testar os diferentes programas
de multimídias de acordo com os objetivos da aprendizagem. O passo seguinte seria o de levar boa internet para
as escolas que permita enriquecer estas práticas em tempo
real e com qualidade. Enfim, o professor tem que aprender
a utilizar a tecnologia para poder trabalhar com ela.
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RESUMO – A produção de pesquisas em EaD possibilita conhecer, explorar e identificar as demandas da área.
Com esse intuito é que foi proposto o trabalho de conclusão de curso no V Curso de Educação Continuada e
a Distância. O desenvolvimento de pesquisas na especialização tem um caráter diferenciado, e no referido
curso, na vertente dos fatos e situações, nos primeiros emergem os aspectos estruturais e sistêmicos e, no
segundo as interações vividas na prática pedagógica, na perspectiva educacional. O objetivo deste estudo foi
caracterizar as temáticas ligadas à EaD nas monografias, bem como sua contribuição para o desenvolvimento
do papel profissional. Assim, foram analisados 81 trabalhos, distribuídos nos seguintes eixos: experiências
pedagógicas, EaD: democratização, cidadania, saúde e protagonismo, tutor (funções/papéis), tecnologias
(recursos/acessibilidade), leitura, produção textual e gênero discursivo, interatividade, formação profissional, processo ensino-aprendizagem, evasão, material didático e avaliação. As análises permitiram identificar
que os cursistas investiram, massivamente, nas investigações direcionadas ao espaço profissional e às suas
práticas, com profícuas contribuições para a EaD: formação das equipes, exploração das ferramentas do AVA,
delineamento e planejamento pedagógico (acessibilidade e emprego da tecnologia) como um instrumento
de apoio às ações educativas, bem como a necessidade de formação continuada profissionais envolvidos com
desenvolvimento da EaD.
PALAVRAS-CHAVE: trabalho de conclusão de curso; educação a distância; especialização.
ABSTRACT – The production of research in distance education possible to know, explore and identify the demands of
the area. With this intention weres proposed the mongraphs of fifth Specialization Course in Distance and Continuing
Education. The development of research in the specializaton course has a distinctive character, and in this course, in the
perspective of the facts and situations. In the first, emerge the structural and systemic aspects and in the second the interactions experienced in pedagogical practice, in the educational approach. The aim of this study was to characterize the themes
related to distance education in the monographs, as well as their contribution to the development of the professional role.
Thus, 81 works were distributed in the following areas: pedagogical experiences, distance education: democracy, citizenship,
health and leadership, tutor (functions / roles), technologies (resources / accessibility), reading, text production and gender
discourse, interactivity, training professional, teaching-learning process, evasion, courseware and assessment. The analyzes
have identified that the course participants invested massively in research aimed at the professional space and its practices,
with fruitful contributions to EaD: the teams, exploitation of AVA tools, design and educational planning (accessibility and
use of technology) as a tool to support educational activities and the need for continuing education professionals involved
in the development of EaD.
KEYWORDS: monographs; distance education; specialization.

1. INTRODUÇÃO
Um dos focos da pesquisa científica é a busca de um tema
central para o seu desenvolvimento, isso normalmente,
ocorre no trabalho de conclusão de curso, nas monografias, tanto no contexto da graduação quanto na especialização, bem como nas investigações de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Elas enfocam aspectos básicos
como: fenômeno estudado, participantes, metodologia

e instrumentos empregados, procedimentos de análise
e reflexões, revelando as tendências na área de investigação. Por isso, a preocupação em identificar as tendências das monografias do V Curso de Especialização
em Educação Continuada e a Distância, realizado na
Universidade de Brasília (UnB) utilizando o Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA)-Moodle, considerando que
o curso foi ofertado para atores da Universidade Aberta
do Brasil (UAB).

Educação, uso de tecnologias e sociedade do conhecimento
ISSN: 2525-9571

661

POLONIA, A. C. e SOUZA, A. M.

Para contextualizar as investigações e suas tendências, é essencial destacar que por se tratar de um curso
ofertado pela Faculdade de Educação da UnB em parceria com o MEC/CAPES/UAB as pesquisas estavam
estreitamente relacionadas às funções e às atividades
desenvolvidas pelos cursistas na UAB, em virtude dos
papéis desenvolvidos nesse âmbito: professores autores e supervisores, tutores (presenciais e a distância)
e coordenadores de curso ou polo, destinado também
a professores de outras a todas as IES (Instituições de
Ensino Superior) para oferta de curso por meio do sistema UAB. Ainda, os módulos/disciplinas que foram
estruturados para a formação dos atores, no V Curso
de Formação Continuada e a Distância1, serviram de
base para a construção e busca do objeto de estudo dos
Trabalhos de Final de Curso (TCC), com embasamentos
necessários e trajetória para construção de um trabalho
monográfico empírico para formar especialistas em EaD.
Os agrupamentos constituídos se direcionaram a pesquisar: eixos temáticos do TCC, abordagem de pesquisa
e suas variantes e o público alvo. Essa seleção teve como
objetivo caracterizar as tendências dos estudos e ainda
discutir as contribuições para a EaD, mais focalizada
na ação e intervenção dos cursistas, no seu contexto de
atuação profissional.
Na modalidade à distância, a orientação do TCC, explorou o Ambiente de Aprendizagem Virtual (AVA), com a
coordenação dos grupos de acompanhamento no fórum
de discussão, espaço criado para esse fim. Todavia, foram
explorados outros recursos e estratégias como auxiliares,
com e-mails, skype e encontros presenciais quando possíveis
entre orientando-orientador. A proposta de orientação dos
TCC se sustentou na ação colaborativa, subsidiada pela
cooperação entre os sujeitos envolvidos, em especial, valorizando o trabalho reflexivo e crítico, evitando o acúmulo
de informações e mera repetição, fomentado a comunicação mediada pelas tecnologias favorecendo a convivência
acadêmica e a troca de experiências (PONTES; GRUPO
CTAR, 2010). A coordenação do curso em conjunto com
a equipe de professores autores elaborou uma proposta
com a previsão média de um orientador para cada oito
a dez cursistas, considerando as áreas de conhecimento
de cada um dos docentes, e os interesses de investigação
dos cursistas.
Tais condições foram asseguradas para que o TCC não se
tornasse uma atividade de mero cumprimento de tarefa ao
final de curso, sobretudo, uma atividade científica, crítica,
analítica e de produção de conhecimento sobre a EaD e
as tecnologias. Assim, caracterizar tendências, objetos de
estudo, abordagens metodológicas e teóricas, traçando as
diretrizes e os contextos educacionais de onde emergiram
as pesquisas se tornou uma perspectiva interessante para a
própria avaliação do curso, como a identificação das lacunas nas investigações.
1 Curso de oferta contínua da Faculdade de Educação da Universidade
de Brasília em parceria com o Ministério da Educação, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior e Universidade Aberta
do Brasil.
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2. INTERFACES DA PESQUISA E ATUAÇÃO
PROFISSIONAL: A ATIVIDADE COMO
UMA FORMA DE CONHECIMENTO DAS
REALIDADES EM EaD
A base teórica e um bom levantamento de literatura tornam-se fundamentais para o desenvolvimento de uma pesquisa, na medida em que, as perspectivas e tendências na
área, somadas às abordagens teórico-metodológicas para
captar o fenômeno, associadas às conclusões dos estudos,
permitem traçar inicialmente um panorama indicando os
problemas, as demandas e os hiatos a serem investigados.
O mapeamento inicial possibilita ao pesquisador, no caso,
ao cursista, identificar o tema, construir os seus objetivos e assim trilhar o caminho para a coleta e análise de
dados (MASUMOTO; FAIMAN, 2014). Tendo em vista esta
perspectiva, os módulos que antecederam a proposta de
realização da monografia impulsionaram essa curiosidade,
em virtude de terem assegurados aspectos relativos à construção de conhecimento, à leitura crítica e à panorâmica da
temática. Permitindo o contato com os principais autores,
tendências e problemas de pesquisa da área, paralelamente,
o desenvolvimento do processo reflexivo por meio das atividades pedagógicas programadas. A estrutura geral dos
módulos está apresentada no Quadro 1, abaixo:
Quadro 1 – Módulos: disciplinas e carga horária
Módulos

Carga
Horária

I – Construindo Cursos em Moodle: ambientação na plataforma

30h

II – Fundamentos Históricos da Educação à Distância

30h

III – Fundamentos da Comunicação e da Aprendizagem à
Distância

30h

IV – Construção do Ensino e Aprendizagem em Ambientes
Virtuais

45h

V – Metodologia da Pesquisa em Educação à Distância

45h

VI – Gestão na Educação da Educação à Distância

45h

VII – Metodologia do Ensino Superior e Textos Didáticos
Escritos

45h

VIII – Linguagem e Meios Audiovisuais na Educação a
Distância

30h

IX – Tecnologias Interativas on-line

30h

X – Oficinas de Projetos e construção do Trabalho de
Conclusão de Curso – TCC

90h

Carga horária total do curso

420h

O Quadro 1 descreve de maneira breve a estrutura e
organização dos módulos, considerando a carga horária total do curso de 420 horas, distribuída por 10 (dez)
módulos de ensino /disciplinas. Foi garantido, em cada
um, o caráter teórico-prático abrangendo todo o corpo
de estudos direcionados à formação de especialista em
Educação Continuada e a Distância, empregando estratégias diversificadas (fóruns, oficinas virtuais, encontros
presenciais, webconferências, etc) e outras ferramentas do
AVA. Afinal, era imprescindível proporcionar aos cursistas
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uma diversidade de recursos facilitadores de práticas educativas, em sistemas híbridos de ensino, utilizando a plataforma Moodle como mídia integradora.
Vale ressaltar que durante o desenvolvimento de cada
módulo, procurou-se articular a parte teórica com a atividade que o cursista estava desempenhando no espaço da
UAB ou em outras IES, direcionadas à EaD. Tendo então,
a oportunidade de trazer a experiência do seu espaço
profissional para contribuir e enriquecer a discussão dos
estudos realizados nos módulos/disciplinas. Desta forma,
buscando reduzir a distância pedagógica entre os atores e
assegurar na estrutura metodológica, a ordem e as relações
entre os conteúdos, sendo transversalizada pela sequência didática tanto no plano vertical quanto no horizontal
(BEHAR, 2009).
Analisando o contexto e os processos pedagógicos planejados para o curso, é importante ressaltar a preocupação
em identificar e produzir reflexões sobre a EaD, UAB e a
formação profissional, considerando o público alvo a que
se destinava o curso, como já apontado anteriormente.
Com essas preocupações, o projeto pedagógico do curso
estabeleceu a proposta dos estudos monográficos, definido
que as orientações fossem realizadas pelos professores
especialistas nas distintas áreas ligadas à EaD, de forma
que pudessem acompanhar, ajudar a sistematizar e refletir sobre a proposta de investigação de interesse de cada
cursista.

3. MÉTODO
Resgatando o objetivo do presente estudo que foi caracterizar as temáticas ligadas à EaD nas monografias, bem
como sua contribuição para o desenvolvimento do papel
profissional na oferta da EaD, foram definidas as formas
de análise e identificar as áreas da EaD pesquisadas no
V Curso de Especialização em Educação Continuada e a
Distância, com o propósito de caracterizar as contribuições
para o desenvolvimento da atividade profissional e para a
própria EaD. Por isso, foi imprescindível ancorar a organização, a estrutura, as discussões e as reflexões, em alguns
estudiosos, aqui buscando a contribuição ímpar de Shön
(2000) e Alarcão (2008), dentro de um processo de ação
reflexiva e de reflexão sobre o próprio processo da pesquisa.
Assim, foram analisadas 81 monografias aprovadas
pelas bancas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
do V Curso de Especialização em Educação Continuada e
a Distância, com a finalidade principal de certificar como
especialistas em EaD os atores em exercício na UAB.
Nessa direção, este estudo busca identificar as áreas
da EaD pesquisadas no V Curso de Especialização em
Educação Continuada e a Distância, com o propósito de
caracterizar as contribuições para a própria EaD e articulá-las ao espaço e ao desenvolvimento profissional do
cursista. Tornando-se imprescindível caracterizar os eixos
temáticos dos TCCs, descrevendo as categorias de conteúdos das investigações, as respectivas frequências indicando
a sua distribuição e concentração dos estudos, que estão
apresentados na Tabela 1, abaixo:

Tabela 1 – Eixos temáticos do TCC
Temas

Frequência

Experiências pedagógicas

14

EaD: democratização, cidadania, saúde e protagonismo

12

Tutor: funções e papéis no espaço da EaD

11

Tecnologia: recursos, meio ambiente, acessibilidade e
inclusão

8

Leitura, produção textual, gênero discursivo e ética

8

Interatividade e processos interacionais

6

Formação profissional

5

Processo ensino-aprendizagem

4

Evasão

4

Material didático

3

Avaliação na EaD

2

Gestão

2

Aluno: perfil e satisfação

1

Plágio

1

Total

81

A Tabela 1 apresenta os temas selecionados pelos alunos para desencadearem o trabalho de conclusão de curso
(TCC). Um dos destaques foi categorizado como experiências pedagógicas, retratando o interesse do grupo em
registrar, analisar e caracterizar por meio da pesquisa,
sua atividade na EaD. Esse conjunto abarcou experiências
empregando o Moodle e Blackboard, também enfocando o
desenvolvimento de disciplinas ofertadas pelos cursos de
graduação da UAB, em nível nacional, inclusive autorrelato da experiência profissional enfatizando a experiência
pedagógica como tutor de curso. Como um dos princípios
da educação é sua difusão e ainda oportunizar a população o acesso ao conhecimento e às informações, o bloco de
produções referentes à EaD, registrou as seguintes temáticas: democratização, cidadania, saúde e protagonismo
resgatam os paradigmas que estruturam a proposta de
EaD, trazendo o seu aspecto político, educativo, ético e de
protagonismo vivenciados e integrados à pesquisa.
Um conjunto de pesquisa se direcionou a investigar
o tutor tanto na sua ação presencial quanto a distância,
aprofundado a função e papel na EaD, focalizando-se no
processo ensino-aprendizagem, sua ação na redução da
evasão dos estudantes, sua contribuição para consolidação
e difusão da EaD. Desta maneira, com a preocupação com
os aspectos ligados à autonomia dos estudos, organização
flexível, dinâmica do estudante e a própria experiência na
modalidade presencial e a transição para o AVA.
A tecnologia, recursos, acessibilidade e inclusão se
entrelaçam no sentindo de proporcionar investigações
que denotam a qualidade e a mediação por meio da tecnologia, incluindo o ambiente tecnológico e a integração
nesse universo dos profissionais e futuros profissionais.
Em especial, os recursos proporcionando a acessibilidade
a todos os estudantes, sejam eles com necessidades especiais, indígenas, alunos da educação básica, etc. Ainda,
simulações incluindo a utilização das webconferências e
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das videoaulas como recursos pedagógicos.
Registrou-se ainda, interesses de estudos ligados ao
planejamento de ensino, ao AVA, à elaboração do material didático acessível e de qualidade, às ferramentas e
aos recursos empregados na EaD, ao perfil dos alunos e
dinâmica das turmas, às formas de avaliação adotadas
que influenciam o processo de aprendizagem em EaD. As
últimas foram fontes de investigação de Ribeiro e Carvalho
(2012), principalmente, como esses aspectos contribuem
para autonomia, interação e interatividade e dinâmicas
colaborativas no AVA, importantes para formação dos profissionais que atuam nessa modalidade.
Os estudos sobre a leitura, produção textual, gênero
discursivo e ética denotaram uma preocupação eminente
com a produção escrita, envolvendo a leitura e a elaboração
de textos, o gênero textual e sua importância para construção de materiais didáticos para modalidade EaD no
AVA. Na categoria formação profissional se evidenciou a
preocupação com a transição da formação analógica para
digital, sobretudo, na concepção e uso das ferramentas
e recursos pedagógicos. O foco principal foi a formação
de professores e de tutores para a EaD, investigando os
problemas em relação à elaboração das disciplinas, às condições favoráveis ao processo ensino-aprendizagem, ainda
à precarização do trabalho docente. Ampliando a discussão
sobre a prática docente no AVA, as formas de avaliação e a
influência da formação na prática docente.
Uma temática sempre presente nos contextos educativos
se refere à avaliação, direcionada à perspectiva emancipadora, embasada na articulação teórico-prática e a sua
condição de avaliação prospectiva. Em suma, se ela tem
realmente contemplado os paradigmas em EaD, e como
tem sido realizada, qual a filosofia e a concepção que tem
predominado. Também se abordou a avaliação dos cursos e
como ela revelou a organização, sistematização e qualidade
na perspectiva dos cursistas.
A categoria relacionada à gestão englobou gestão do
conhecimento, as práticas dos gestores e os componentes
facilitadores e que dificultam o seu trabalho em EaD, além
do reconhecimento do papel e da função de gestores para
o andamento e a perspectiva de gestão compartilhada no
âmbito dos cursos. Assim como, conhecer os estudantes,
seus interesses, suas necessidades e suas expectativas ao
ingressar na graduação em EaD, bem como elaborar currículos, estratégias metodológicas, didáticas e pedagógicas que auxiliem e fomentem a aprendizagem significativa, além de sua adesão ao curso e sua articulação com o
mundo que o circunda. Gilberto (2014) reitera a relevância
dos aspectos acima pesquisados pelos cursistas, enfatizando que a aprendizagem do alunado é o principal foco
da EaD, envolvendo desde suas demandas educativas e
necessidades acadêmicas, perpassando pelos conteúdos,
a linguagem e as dinâmicas individuais e coletivas que
permeiam o processo interativo e colaborativo.
Uma preocupação retratada na pesquisa foi o plágio que
não é um tema novo. Foram discutidos vários pontos de
vista, a cópia, a reprodução de modelos e dos paradigmas
educacionais vigentes. Sobre essa temática, Paschoalino
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et al. (2013) destacaram duas possibilidades no tocante ao
plágio na EaD, na primeira, em função das leituras e estudo
realizados que o leitor acaba incorporando e adotando a
linguagem empregada pelos autores, e as refletindo nas
atividades acadêmicas, sem referendá-las. Contudo não se
trata de um fato intencional. Em oposição, na segunda, a
cópia teria uma intencionalidade, o sujeito se apropriaria
com o intuito de empregá-las em suas atividades acadêmicas, apesar do conhecimento e o respeito de referenciar.
Nessa direção, apontaram a necessidade de uma intervenção pedagógica, o que eles denominaram de reconfigurações nas gestões de aprendizagem.
De forma geral, os temas teceram suas intersecções e
refletiram a gama de desafios e de avanços no que se referiu
à EaD, demonstrando a importância da pesquisa dentro de
um curso de formação continuada e, em especial, integrado
ao universo da UAB. Esta valorização e interlocução com
a atividade dos cursistas demonstrou que a atividade profissional foi fonte constante de estudo e, por isso, podem
provocar melhorias no papel e atuação profissional. Ainda,
registrou-se a contribuição à reflexão dos programas vinculados ao sistema UAB, que permitiu reconhecer, identificar
e caracterizar seus atores, suas atividades principais, seus
interesses, demandas e carências, contribuindo de forma
direta à qualidade da EaD, no país.

3.1. Abordagens e tipos de pesquisa adotados
No tocante às abordagens identificadas e descritas nos
TCC predominaram as abordagem qualitativa e a mista,
essa última que pode ser identificada como quali-quantitativa, com o intuito de integrar as duas. Das 81 monografias
aprovadas, 46 (56,79%) se colocaram como abordagem mista
(quali-quanti) e 35 (43,21%) adotaram o método quantitativo. Interessante enfatizar que Martins, Leitão e Carvalho
Silva (2014), após realizarem uma revisão sobre o tema,
registraram a predominância de pesquisas descritivas, em
especial, estudo de casos sem uma adequada fundamentação teórica, no âmbito da EaD. Contudo, reiteraram que há
muitos trabalhos que contribuem efetivamente para a área
de estudo. Em relação a essa discussão, Moore (2006, 2007
apud MARTINS, LEITÃO; CARVALHO SILVA, 2014) afirmou
que os pesquisadores devem primeiramente identificar de
modo claro suas questões e problemas de investigação para
que possam posteriormente, realizar delineamentos que
permitam generalizar, e contribuir com conclusões, mesmo
que estejam fundamentadas em casos específicos, sobretudo revisando o estado da arte na EaD. Tais preocupações
foram a tônica do curso, nos diferentes módulos/disciplinas
e também, especificamente no módulo Metodologia da
Pesquisa em Educação a Distância. A Tabela 2, a seguir,
resume os tipos de pesquisa e suas modalidades:
Tabela 2 – Tipo de pesquisa e suas modalidades
Tipo de pesquisa e suas modalidades

Frequência

Estudo de caso

33

Estudo exploratório

24
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É importante ressaltar que, conforme apresentado na
Tabela 2, uma pesquisa se identificou com mais de uma
categoria, assim, podendo ser um estudo descritivo, contudo, de caráter exploratório, ainda uma pesquisa aplicada com tendências exploratória. Ratificando, portanto,
a compreensão de que a opção pelo caminho metodológico
escolhido pelos pesquisadores será sempre aquele que permita alcançar o objeto a ser investigado para responder aos
objetivos do estudo. Considerou-se ainda que, nesse caso, as
várias opções metodológicas utilizadas nos TCC refletiram,
também, os interesses e/ou necessidades de compreender
a realidade desvelada ou a desvelar, a partir da inserção dos
cursistas nos diferentes contextos institucionais e profissionais para desenvolvimento de sua atividade na EaD.
Com essa perspectiva foram associadas duas vertentes
de investigações, que podem se alternar ou atuar como
complementares. A linha de pesquisa que remete aos ‘fatos’
e pode ser caracterizada como ‘pesquisa em ciência da educação’, empregando-se as abordagens quantitativa e/ou
qualitativa. Refere-se ao campo das investigações mais
clássicas, geralmente um campo aberto a psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas e a todas as disciplinas
que tomam a educação como objeto de estudo e investigação (SOUZA; REGO; CÓRDOVA, 2011). Contudo, há um
leque de assuntos e caminhos que podem ser objeto de
pesquisa dirigida às ‘situações’ que se debruça no âmago
dos problemas educativos, focalizando prioritariamente
as situações educativas ou pedagógicas. Enfocam especialmente às situações constituídas pela interação dialética entre (pelo menos) um (a) docente em face de (pelo
menos) um ou vários discentes, mediados por uma relação
com o saber, formando um processo de aprendizagem e
de ensino, intencional, metódico e sistemático (SOUZA;
REGO; CÓRDOVA, 2011). Essas abordagens em pesquisa
representaram a multiplicidade de atores, funções e olhares sobre a EaD que se interpenetraram no decorrer do
curso, nas disciplinas módulos e nas atividades propostas,
considerando as diferentes dimensões de investigação em
educação, seja ela presencial ou a distância.

tutores (a distância e presencial) com 32 (34,78%), professores
(autores e supervisores de disciplinas na UAB), com um
total de 11 (11, 95%) com coordenadores (de curso e de polo),
com seis (6,5%), e duas abordando os gestores (2,17%). E, por
fim, dinamizadores de laboratório de informática e secretários
com uma ocorrência, respectivamente cada um com 1,08%,
do total de 92 ocorrências. Contudo, várias pesquisas enfocaram mais de um ator, no caso, tutores e aluno ou ainda,
professores, tutores e cursistas, etc. Foram incluído atores
da EaD que não participavam do sistema UAB, com um
total de oito ocorrências: alunos (especialização, Educação
de Jovens e Adultos e aperfeiçoamento), com o total de
cinco; professores (Secretaria de Educação do DF e outras
localidades), com duas e uma os Servidores Cead/UNB. Assim,
totalizando 100 ocorrências, somando-se os dois grupos.
Os participantes na modalidade presencial assim se distribuíram: três com alunos, sete com professores e outros
atores com quatro. É essencial destacar que um TCC pode
ter investigado mais de um ator, dessa forma, se optou pelo
número de ocorrência de cada ator identificado.
É importante refletir que a tendência na investigação,
no que diz respeito aos participantes (alunos, tutores, professores e gestores), enfocaram situações associadas ao
processo ensino-aprendizagem, bem como o acesso e a
permanência na EaD, em relação à evasão e à desistência, além de outras estratégias didáticas, pedagógicas e de
gestão. Por outro lado, o público retratou o nível do acesso
dos cursistas, por meio das funções desempenhadas no
momento do curso, na medida em que eles estavam em
contato direto com o referido grupo na plataforma Moodle,
empregando meios eletrônicos com e-mail e Google Docs,
podendo ter maior facilidade na coleta de informações ou
em situações intermediárias como coordenadores, secretários, etc. Condições também marcadas pela interação
face a face, no encontro presencial ou mesmo em reuniões
programadas com os referidos atores.
Em relação a quem foi o alvo da investigação e o porquê, Steil, Pillon e Kern (2005) observaram que a escolha
da população para pesquisa reflete, em grande parte, a
difusão da EaD, bem como a necessidade de formação e
atuação dos atores, aliadas às nova metodologias de ensino
e às inovação tecnológicas. Esses aspectos sobressaíram na
presente investigação, assegurando uma reflexão sobre a
própria prática, relacionada à sua atividade ou envolvendo
outros atores direta ou indiretamente, e a mediação realizada por meio das tecnologias.

3.2. População alvo: quem é e por quê?

4. REFLEXÕES PRELIMINARES

No tocante à população investigada dois grandes grupos se destacaram: os inseridos no âmbito da EaD, e na
modalidade presencial. O grupo da modalidade EaD, se
subdividiu em: (a) população-alvo vinculada à UAB e; (b)
fora do sistema (Secretaria de Estado de Educação, Corpo
de Bombeiro Militar do Distrito Federal, na Escola de
Governo).
Na articulação EaD/UAB, a população alvo se constituiu
por: alunos de cursos a distância, com 38 ocorrências (41,30%),

O propósito de analisar as monografias produzidas no
V Curso de Especialização em Educação Continuada e
a Distância esteve alinhado com o objetivo de formar o
especialista em EaD, na UAB, produto dos estímulos, da
incitação e da perspectiva de contribuições com o desejo de
colaborar para a melhoria da qualidade da oferta da educação nessa modalidade. Afinal, um dos desafios de qualquer
projeto pedagógico, é investigar as lacunas a serem trabalhadas em pesquisas posteriores e aprimorar suas ações.

Tipo de pesquisa e suas modalidades

Frequência

Estudo descritivo

26

Aplicada

6

Pesquisa-ação

1

Total

90
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Por isso, não é pretensão deste trabalho esgotar as diversas
possibilidades de ‘olhares’ e leitura das informações coletadas, mas refletir sobre a formação de profissionais para
EaD, ponto de discussão e de frequentes estudos na área.
Como primeiros resultados identificamos que as pesquisas monográficas refletiram a tendência da literatura
no país, desde os assuntos em foco, como o público alvo
selecionado, assim, alunos, professores, tutores, gestores
foram as principais figuras de atenção dos estudos que
corroboraram as tendências dos TCC. Principalmente,
investigando as dinâmicas entre os diversos profissionais
e como esses contribuíram, efetivamente, para o desenvolvimento da EaD e do processo educativo. As abordagens
de pesquisas elegidas superaram a análise quantitativa dos
dados, buscando a interface entre qualitativo e quantitativo,
acompanhando a tendência de pesquisa, alicerçada nos
fatos ou nas situações. Sobressaindo, entre eles, o emprego
da TIC para incrementar a aprendizagem colaborativa, a
autonomia, e a autogestão do conhecimento. Sobretudo,
o desafio das novas metodologias de ensino, didáticas e
recursos pedagógicos para lidar com o conhecimento na
era interatividade, envolvendo as abordagens dialógica,
coletiva e multidirecional. Tanto nos processos de desenvolvimento de conteúdos, materiais e também na concepção de avaliação, tendo como referência a valorização de
distintos saberes tais como, acadêmicos, da experiência,
da atuação profissional, no domínio da tecnologia, além
daqueles no âmbito social que não podem ser isolados, mas
que se complementam e se multiplicam no AVA.
Norteado pela concepção do curso e assegurado no seu
projeto pedagógico, a ação colaborativa na elaboração dos
TCC e troca de informações, ideias e saberes entre professores orientadores e orientandos, permitiram o fluir da
pesquisa, centrada na formação continuada, introduzindo
ferramentas, desenvolvendo estratégias, metodologias
explorando o AVA. Principalmente, com vista a promover
a contínua reflexão sobre o seu fazer profissional, direcionado à qualidade da EaD, na educação. Proporcionando um
momento privilegiado de rever, transformar e intervir no
contexto onde atua de maneira crítica, consciente e balizada
nos conhecimentos teórico-práticos, paulatinamente, ou
realizando pequenas mudanças na intervenção profissional.
Resgatando que se tratou de um curso dirigido à formação de especialistas em EaD centrando as pesquisas
na prática profissional, pode-se afirmar que referente às
temáticas não foram identificadas lacunas significativas no
TCC, considerando o tempo, a dinâmica do curso e também o nível de formação teórico, prático e metodológico.
Principalmente, considerando uma concepção de produção acadêmica diferenciada daquelas fomentadas no nível
de mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Ainda assim,
considera-se que no espaço de formação e especialização,
os cursistas precisariam de um tempo maior para essas
investigações, além de conhecimentos de pesquisa mais
específicos e experiência acumulada para construção de
instrumentos. Apesar da adoção de abordagens multimetodológicas em alguns TCC, essas aconteceram de forma
esporádica, como era de se esperar, contudo a qualidade
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e a forma da investigação foi um processo assegurado,
bem como as análises e discussões, com reflexões sobre a
experiência e o fazer, direcionados a reconhecer as peculiaridades e os desafios na modalidade EaD. Não é possível
separar a pesquisa da formação, e assim, para possibilitar
essa integração foram ofertadas três disciplinas se dedicaram a essa tarefa, e subsidiaram a primeira estrutura,
organização e direcionamento do TCC: historiada EaD,
metodologia da pesquisa em EaD e a própria disciplina/
módulo direcionado à elaboração TCC.
Outra reflexão se direciona às pesquisas relativas ao
estado da arte que prescinde de uma pesquisa bibliométrica, bem como a compreensão das culturas e das diferenças regionais na EaD, nos diversos contextos e grupos
do Brasil, como ocorre em estudos transculturais, mas em
outros níveis avançados, como no stricto sensu. Todavia, não
se pode restringir a ampliação dos conhecimentos, de reflexões e de intervenção ao âmbito da EaD, assim as pesquisas
realizadas pelos cursistas, certamente, contribuem para a
modalidade presencial. Afinal, o emprego da tecnologia, das
didáticas e das metodologias, além da visão sistêmica do
processo ensino-aprendizagem e da autonomia do sujeito
de conhecimento influenciam, significativamente, a sala de
aula presencial. É impossível isolar os ganhos da modalidade presencial e da EaD porque todas tem um eixo comum
a educação e o processo ensino-aprendizagem, também
compartilham paradigmas e pressupostos educacionais
comuns e visam o desenvolvimento integral do ser humano.
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RESUMO – Compreender como estão sendo utilizadas as TIC pelos docentes dos cursos profissionalizantes de enfermagem. É uma pesquisa de abordagem quali/quantitativa descritiva. Para a análise dos dados
quantitativos foi utilizada a estatística descritiva, por meio da distribuição de frequência. Para a análise dos
dados qualitativos foi utilizado á metodologia de análise de conteúdo, na modalidade temática. A amostra
constitui-se de 10 docentes dos cursos profissionalizantes de enfermagem, os quais foram entrevistados no
período de novembro a dezembro de 2015. Os aspectos éticos do estudo foram contemplados por meio do
cumprimento das resoluções CNS n° 466/12, e aprovado pelo parecer de número 1.314.504, que regulamenta a
ética da pesquisa com seres humanos no Brasil. Dessa analise surgiram três categorias: Formação e atuação
profissional; Tecnologias da informação e comunicação; Formação de professores para uso pedagógicos das
TIC. Através desse estudo conclui-se, que compreender a utilização das TIC, pelos docentes dos cursos profissionalizantes e, como estava sendo empregadas auxiliou a visualizar a necessidade que esses têm de processos
de atualização e capacitação. Abordar o ensino das TIC, na enfermagem é engajar a profissão em um processo
dinâmico, em que o docente incorpora novas intervenções em suas atividades, tornando o processo de ensino/
aprendizagem mais significativo.
PALAVRAS-CHAVE: docentes; ensino; enfermagem; metodologias; conhecer.
ABSTRACT – To understand how ICT are being used by teachers of nursing school. It’s an research witch an qualitative/
quantitative descriptive approach for the analyses of the quantitative data was used descriptive statistic, by frequency distribution. For the analysis of qualitative data was used content analysis methodology, in thematic modality. The sample
consisted of 10 teachers of the courses nursing professional, which were interviewed in the period from November to December
2015. The ethical aspects of the study were addressed through the implementation of resolutions CNS n° 466/12, and
approved by the opinion number 1.314.504, which regulates the ethics of human research in Brazil. This analysis emerged
three categories: Training and professional practice; information and communication technologies; teacher training for
pedagogical use of ICT. Through this study, it can be concluded that the use of ICT in professional nursing courses may
add to the knowledge for both then, teachers and students, but for use of these methodologies occurs will be necessary that
the university setting be structurally adjusted and make available updates courses for teaching professionals.
KEYWORDS: teachers; education of professional nursing; methodology; know.

1. INTRODUÇÃO
Estamos em meio à era digital, na qual a informação é
ofertada de forma rápida e percorrer o mundo com um
simples clique no mouse. Essas tecnologias têm mudado
significativamente todas as atividades do dia a dia. Então,
nessa sociedade tecnológica não é mais possível pensar a
educação sem a introdução da tecnologias de informação
e comunicação, para contribuir no processo de aprendizagem, e acelerar a comunicação entre o professor, o aluno e
as instituições de ensino.

Buscando engajarem-se nessa nova proposta, os cursos profissionalizantes de enfermagem, precisa utilizar
recursos que modifique sua metodologia, dando mais entusiasmo e flexibilidade, para torna o processo de ensino/
aprendizagem mais significativo. Dinâmica e versatilidade são qualidades imprescindíveis na era atual, porque
demonstram a capacidade do profissional em adequar-se, aos novos desafios propostos no âmbito educacional
(HEIMANN et al, 2013).
Nesse ponto de vista, o docente precisa instigar o futuro
profissional, com estratégia diferenciada para enfrentar
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um mercado de trabalho competitivo, tornando-os mais
criativos, reflexivos e argumentativos.
O uso das tecnologias tem se intensificado para além das
paredes de uma instituição. Segundo o Instituto Brasileiro
Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o acesso a internet em
domicílios chegou a 85,6 milhões de brasileiros, o equivalente a 49,4% da população, portanto os jovens em sala de
aula querem manter-se conectados a uma rede da web e,
não querem mais interagir através do ensino tradicional,
esses são os nativos digitais, jovens que fazem parte da primeira geração imersa quase que totalmente na tecnologia.
Quando falamos em tecnologias de ensino é necessário
falar-se, em Tecnologia de Informação e Comunicação
(TIC), que podem ser compreendidas como uma gama de
recursos tecnológicos, que propiciam um novo modo de
interação entre docentes e alunos, trazendo uma abordagem significativa ao ensino, pois de maneira expressiva
a aprendizagem tende a ser mais produtiva e prazerosa
para ambos os lados.
A informática, trata-se de um aglomerado de técnicas e
equipamentos que compila, armazena e transmite informações através de dados. Já, as TIC utilizam maiores recursos,
abrangendo todas as ciências diretamente e indiretamente,
ligadas a disseminação de informações. As TIC têm ligação com a área informatizada, mas não se restringe a ela
e, sim toma a tecnologia informatizada, como o material
que facilitará a didática aplicada (APOSTILA, PROMINAS,
módulo 5; p. 5; s/ ano).
Os estudantes têm que saber escolher os pontos chaves
dentro da abundância atual de informação. É preciso escolher o prioritário e analisar os contextos dos problemas e
das informações. A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas impede frequentemente
de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve
ser substituída por um modo de conhecimento capaz de
apreendê-los (MORIN, 2000).
Todavia, como tudo que é novo gera medo existe, uma
parcela de profissionais e alunos, que ainda demonstram
grande resistência a essa novidade tecnológica, pois se
apresentam aficionados no modo tradicional, em que o
professor é o único dono do saber. Desta forma, observa-se,
que esse fato não colabora para que ocorra uma troca de
saberes de maneira horizontal, igualitária e, sim de maneira
arbitrária. A dialogicidade é a discussão entre o educador e
o educando, mas de uma maneira horizontal e igualitária
sem que o professor seja o “comandante”, pois não existe
saber absoluto e, sim saberes diferentes (FREIRE, 2005).
Esse modelo dialógico propõe a construção do conhecimento pela conversação, pelo respeito às idéias e saberes,
no qual o educador e o educando assumem papel ativo no
processo de aprendizagem, em que se utiliza da abordagem
crítico-reflexivo da realidade e, considera o educando como
um ser único, livre e participante de suas aprendizagens,
o que contribui para a cidadania (FONTANA, SANTOS,
BRUM, 2013).
O Modelo Dialógico de Educação em Saúde, de construção do conhecimento pelo diálogo entre educador e educando, ativos no processo de aprendizagem, utilizando-se
670

a abordagem crítico/reflexivo da realidade, ainda é um
grande desafio, considerando que nem todos os profissionais de saúde têm conhecimento desse modelo ou não
foram educados para aplicá-los à sua prática (BRUM e
FONTANA, 2014). Sendo assim, cabe as escolas formadoras
refletir sobre isso e inserir nas suas práticas experiências
que desenvolva nos alunos a motivação para processos
emancipatórios de educação em saúde.
Nesse contexto é necessário, que o educador da área
da saúde, aproprie-se dos recursos disponibilizados pelas
TIC, sendo um mediador no processo de ensino/aprendizagem, pois esses instrumentos vêm sendo cada vez mais
utilizados, desde a pré-escola até o ensino superior. Esses
recursos tecnológicos tornam mais ágil o ensino e, dessa
forma traz consigo um amplo campo de pesquisa, no qual
com apenas algumas palavras, o aluno, consegue encontrar
milhares de artigos relacionados a qualquer assunto.
Em pesquisa realizada, desde 2005, pelo Centro de
Estudos Sobre as TIC (CETIC. br), que é um departamento
do núcleo de informação e coordenação do ponto BR, no
qual são implementas as decisões e projetos do comitê gestor da internet do Brasil, podemos observar em pesquisas
aplicados há 10 anos, que é notória a evolução da comunicação entre os jovens, desta forma, mostra-se indispensável
à adaptação dos professores a essa nova realidade.
Em outra pesquisa realizada, em 2013, pelo instituto
referido anteriormente, foram ouvidas 2.261 crianças e
adolescentes usuários da internet, esse estudo demonstrou um aumento crescente do número de pessoas, utilizando tal meio de comunicação. Também revelou, que
79% dos usuários entre 9 e 17 anos possuem um perfil
nas redes sócias. Além de observar nitidamente, que é
necessário o profissional docente aprimorar-se, para
acompanhar essa geração de futuros alunos, chamada “a
geração dos nativos virtuais”, Lima (2010, p.01), refere:
“é necessário que a escola reconheça que não é apenas
a realidade que está a mudar, os nossos alunos estão a
mudar com ela...”. Mas não cabe somente ao docente
de enfermagem integrar os recursos das TIC, em sua
rotina acadêmica é preciso, que as instituições de ensino
invistam na realização de “políticas e disponibilização
orçamentária”, a fim de estimular essa adesão (SILVA
e MARQUES, 2010).
No ensino de enfermagem, a utilização das TIC já está
sendo efetivadas, mas o estabelecimento, ainda é lento. “A
utilização de um ambiente virtual de aprendizagem deve
ser uma mais-valia pedagógica que permita aos alunos
assumir um papel ativo na procura e construção de saberes
(LIMA 2010, p 9)” e, dessa forma facilitar a aprendizagem
significativa.
A aprendizagem significativa, segundo Ausebel
(MOREIRA, CABALLERO e RODRIGUES apud, 2009) é o
processo em que uma nova informação se relaciona de
maneira não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva,
isto é, significa utilizar o conhecimento prévio do aluno
(existente em sua estrutura mental), para relacioná-lo
com novos conteúdos e, assim tornar, esse material mais
significativo. A utilização das mídias educacionais, pelo
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docente de enfermagem “pode motivar e levar o aluno a
compreender a importância de fazer parte da construção
do seu conhecimento, para alcançar uma aprendizagem
significativa e, poder aplicar esse conhecimento na prática
de sua trajetória profissional (LUCCA et al, 2015 p.01)”.
Nesse contexto, a questão que norteou a realização desse
estudo foi compreender se estão sendo aplicadas as tecnologias de informação e comunicação (TIC) pelos os docentes
dos cursos profissionalizantes de enfermagem? E quais as
principais dificuldades encontradas para empregá-las no
processo de ensino?
Esse estudo justifica-se, pela necessidade de entender
como esta acontecendo á implantação das TCI nos cursos
profissionalizantes de enfermagem, pois novas práticas
geram conflitos, questionamentos e exigem dos profissionais, dos alunos e das instituições uma nova ressignificação. Nessa concepção, o estudo tem por objetivo compreender, como estão sendo utilizadas as TIC pelos docentes dos
cursos profissionalizantes de enfermagem.
Em suma, a relevância do estudo está associada á
preocupação em colaborar com informações e medidas
de intervenção, que auxiliem os docentes e as instituições
de ensino dos cursos profissionalizantes de enfermagem,
a incorporar ferramentas tecnológicas, que ofereçam um
ensino/aprendizagem de melhor qualidade e, assim tornar
o discente preparado para as necessidades do mercado de
trabalho.

2. METODOLOGIA
Essa é uma pesquisa de abordagem quali/quantitativa, do
tipo descritiva. A necessidade de utilizar as duas abordagens surge no momento da construção do instrumento de
coleta de dados. “A abordagem quantitativa tem o objetivo
de trazer à luz dados, indicadores e tendências observáveis ou produzir modelos teóricos de alta abstração com
aplicabilidade prática” e, a abordagem qualitativa, do tipo
descritiva com a “aplicação ao estudo da história, das relações, das crenças, das percepções e das opiniões, no qual
todas as variáveis do contexto são importantes”. A pesquisa
descritiva objetiva descrever características de um ou mais
indivíduos, isolados ou em grupos ou de um fenômeno
(MINAYO 2010, p. 56-57).
Esse trabalho foi realizado no curso de graduação em
enfermagem, da Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões – URI, campus Santo Ângelo - RS, o
qual tem como proposta formar profissionais para atuar
na área da saúde, com perfil reflexivo, que alie consciência
crítica e competência técnico-científica a valores éticos,
políticos e educativos, em turno diurno, com duração de
no mínimo cinco anos, ou seja, 10 semestres. E, também
na Escola de Ensino Médio da URI - Campus Santo Ângelo
- RS. Essa oferece o curso técnico de enfermagem com
duração de dois anos, totalizando 1600 horas, sendo 1200
horas destinadas ao ensino teórico-prático e 400 horas
aos estágios supervisionados. O técnico é um profissional
da área da saúde, integrante da equipe de enfermagem,
com exercício regulamentado por lei, o qual desenvolve

seu trabalho, sob a supervisão de enfermeiros, com ações
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em
saúde.
Para participar da pesquisa foram convidados 20 docentes do curso de graduação em enfermagem e, 11 docentes
do curso técnico de enfermagem. O critério de inclusão
utilizado é fazer parte do corpo docente da escola técnica
da URI, ser membro do colegiado do curso de graduação
em enfermagem e aceitar participar da pesquisa. Os critérios de exclusão são não fazer parte da docência da escola
técnica ou do curso de graduação em enfermagem da URI
ou não aceitar participar da pesquisa.
Para a coleta dos dados dos discentes dos cursos profissionalizantes do técnico e da graduação de enfermagem foram realizadas entrevistas, utilizando instrumento
semiestruturado. Os dados foram coletados no segundo
semestre de 2015. A esses sujeitos foi aplicado um questionário contendo duas partes: caracterização dos sujeitos e
a caracterização do domínio e interesse de utilizar as TIC,
no processo de ensino/aprendizagem.
Nessa etapa, foram propostas as verificações dos saberes dos sujeitos, a fim de conhecer a realidade e buscar
as metodologias que utiliza em suas praticas diárias. Nas
entrevistas foram utilizados questionários com questões
abertas, fechadas e complementares. Os registros desses
questionamentos irão auxiliar com subsídios para a realização da analise dos dados.
Para a análise dos dados quantitativos foi utilizada a
estatística descritiva, por meio da distribuição de frequência. A distribuição de frequência serve para impor ordem
a dados numéricos, consistindo no arranjo sistemático de
“valores numéricos em ordem crescente ao lado da soma
do número de vezes que cada valor foi obtido (POLIT e
BECK, 2011, p. 430)”.
Para a análise dos dados qualitativos foi utilizado
á metodologia de análise de conteúdo, na modalidade
temática, segundo Minayo (2010), que permite descobrir
o texto em unidades de significação, nomeado de forma
cientifica e, trabalhando os conceitos com temas agrupados em elementos, ideias ou expressões (MINAYO, 2010).
Após a investigação do material e a compreensão dos dados
foram categorizadas as expressões ou palavras significativas, criando o tema de estudo. Dessa analise surgiram três
categorias: Formação e atuação profissional; Tecnologias
da informação e comunicação; Formação de professores
para uso pedagógico das TIC.
Esse estudo foi apreciado pelo comitê de ética da
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das
Missões - Campus Santo Ângelo, e só teve início após a
aprovação sob o parecer de número: 1.296.536. Os aspectos
éticos foram contemplados por meio do cumprimento das
recomendações da Resolução CNS nº466-12, que regulamenta aética na pesquisa com seres humanos no Brasil.
Para preservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa seus
nomes foram substituídos por dispositivos eletrônicos
como: pendrive, HD, monitor, software, mouse. Às instituições participantes foram encaminhadas uma Declaração
de Coparticipante.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

trabalho (CARLOS MARCELO, 2009).

3.1. Formação e atuação profissional:

3.2. Tecnologias da informação e comunicação:

Nas variáveis analisadas, em uma amostra de 10 entrevistados coletou-se, que 2 (20%) eram doutores; 5 (50%)
mestres e 3 (30%) eram especialistas, conforme se observa
no gráfico abaixo:

Nesse momento foi questionado aos entrevistados se eles
consideravam as tecnologias da informação e comunicação
importantes para o ensino e aprendizagem, ou seja, há
relevância em utilizar esse novo método de educação. Foi
identificado que 10 (100%) dos entrevistados avaliam as
TIC, como relevantes ao universo da formação profissional,
conforme exposto na tabela abaixo:

Gráfico 1 – Formação acadêmica
Você possui alguma formação Latus ou Stricto Sensus?

Gráfico 3 – Tecnologias de informação e comunicação

Especialista

Você considera que as Tecnologias da Informação e da Comunicação
(TIC) podem contribuir para o ensino/aprendizagem?

Mestre
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Doutor
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No gráfico 2 identificou-se, que a grande maioria dos
docentes, ou seja, 9 (90%) dos entrevistados atuavam a
mais de 5 anos. Devido ao longo tempo de atuação observa-se, que o professor mais experiente, tende a sentir-se
mais seguro e familiarizado com seu ambiente de atuação. Porém é possível identificar, que o profissional com
longo tempo de formação tem mais dificuldades em aderir
a mudanças, principalmente de cunho tecnológico, pois
terá que ter um aprendizado para lidar com os novos equipamentos ou software. Isso pode ser evidenciado na fala a
seguir:
Gráfico 2 – Tempo de atuação como docente
Qual o seu tempo de atuação como docente?
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O tempo para acessar as novas tecnologias, o desconhecimento de como usá-las por que elas são complexas, e eu sou
de uma outra geração mais antiga acostumada com o método
tradicional de lecionar (HD).

Também é relevante citar, que esses docentes possuem
uma extensa carga de trabalho, com multi atividades o que
dificulta os processos de atualização, de programação de
suas aulas e, não podemos deixar de mencionar, aqueles
docentes que ficam em sua zona de conforto não, comprometendo-se com novas situações. Percebe-se, que nossa
sociedade se transforma a cada minuto e, essas mudanças
têm “reflexo visível” no ensino, pois esse tem papel fundamental de formar novos cidadãos para o mercado de
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Qualitativamente, falando essas didáticas inovadoras facilitam a transmissão de conhecimento:
Essas didáticas facilitam o preparo do conteúdo e a exposição
de conteúdos, devido poder agregar vários instrumentos que
facilitam a compreensão dos alunos no processo de aprendizagem (HD).
Dependendo do método que se utiliza, como mapas conceituais ou outras metodologias de aprendizagem significativas
podem auxiliar no raciocínio lógico e na aprendizagem do
aluno e, também pode tornar a aula mais atrativa do ponto
de vista tecnológico, até porque essa geração usa bastante
as tecnologias (PENDRIVE).

Com os avanços das tecnologias observa-se, que o “aperfeiçoamento e as habilidades de utilização de equipamentos” em sala de aula potencializam e estimulam no processo
de ensino/aprendizagem, em vista disso, faz-se necessário que as instituições estimulem os docentes/discentes
a desenvolver as TIC, mas é necessário, também oferecer
políticas de atualização, para que seus funcionários possam adquirir competências para os saberes na informática
educacional (MAINART e SANTOS, 2010). A informática
educacional é utilizada como um recurso de ferramentas
para a construção de conhecimento. Assim como descreve
BORGES NETO (1999, p.6):
(…) pelo professor especialista em sua potencialidade e
capacidade, tornando possível simular, praticar ou vivenciar situações - podendo até sugerir conjecturas abstratas
-, fundamentais a compreensão de um conhecimento ou
modelo de conhecimento que se está construindo.

No que diz respeito às TIC mais utilizadas no dia a dia à
apresentação em PowerPoint (PPT) é a mais utilizada 10 (100%)
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dos entrevistados referem utilizar diariamente essa ferramenta em sala de aula. Também foi identificado, que 9 (90%)
utilizam vídeos em seu cotidiano, 4 (40%) utilizam estudos
clínicos, 3 (30%) utilizam vídeo aulas e, apenas 1 (10%) utiliza
a ferramenta de exercícios online. Como mostra o gráfico 4:
Gráfico 4 – O uso das TIC
Quais as TIC, que você mais utiliza em sala de aula?
Power Point
Vídeos
Estudos clínicos
Vídeo aulas
Ferramenta de exercícios online
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Dentro do ensino profissionalizante de enfermagem as TIC
podem ser de grande valia para o processo de aprendizagem se utilizada de maneira correta e, visando o aperfeiçoamento dos discentes, pois com a utilização desses recursos,
tornam-se mais fácil a visualização de ações a serem realizadas, assim como, os procedimentos. As transformações
são constantes e a humanidade vem sendo desafiada e convocada a entrar nesse novo universo (LEVY, 2001)
As TIC, também têm o poder de facilitar a explanação
do docente, servindo como material de complemento das
aulas, por exemplo: O uso de um vídeo após uma explicação facilita o entendimento por meio da visualização do
funcionamento cardiovascular. Dessa maneira, o professor
deixa de ser o centro das atenções dentro da sala de aula,
ele passa a ser o observador, podendo, assim identificar
e potencializar o entendimento de seus alunos, afim de
melhor qualificar esses futuros profissionais (LEITE, 2014).

3.3. Formação de professores para uso pedagógicos
das TIC:
Muitos estudos sobre formação de professores (TARDIF
e LESSARD, 2005; COSTA, 2008; PRENSKY, 2010), tem
mostrado que existe uma incoerência entre a prática e as
condições, que se fornece a esses profissionais para desenvolverem atividades com essas ferramentas. Entre elas
estão às dificuldades dos discentes do curso técnico em
enfermagem, na qual os alunos, devido a situações econômicas não possuem computadores móveis e, também a
questão de esses serem de uma geração mais madura, em
que não vivenciaram a aprendizagem através desse recurso.
O aluno técnico não é atualizado. Sem falar, que os mesmos
não dominam essas tecnologias e não tem o devido conhecimento (MONITOR).

Além disso, é importante que as empresas de ensino
viabilizem processos de formação e capacitação para seus
docentes, incentivando no emprego dessa ferramenta para
promover a melhoria e investir nas TIC, pois essas, hoje

estão em todas as situações cotidianas, desde um simples
formulário até o uso das tecnologias de ponta. (APOSTILA
PROMINAS, módulo 5; p. 5; s/ ano).
Os professores dos cursos profissionalizante do técnico
em enfermagem citaram em suas falas, que os alunos têm
grandes dificuldades em compreender essa nova didática,
pois muitos acabaram seus estudos no ensino médio há
alguns anos, e não procuraram atualizar-se, dessa forma
demonstram grande deficiência na aprendizagem, dificultando o emprego dessa didática. Também foi elencado
a acessibilidade das tecnologias, que muitos alunos não
dominam as máquinas (computadores), o que na graduação
já é diferente, pois os alunos têm outro perfil com mais
facilidade na aprendizagem com o emprego das TIC.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Tecnologias da informação e comunicação (TIC), como
foram expostas no estudo, torna-se a cada dia fundamentais no cotidiano. No ensino não é diferente. É preciso
ressignificar as práticas, pois essas ferramentas vieram
para facilitar a aprendizagem e, torná-la mais significativa,
tanto para discentes, como para os docentes. Observa-se no
estudo, que efetivação das TIC está acontecendo de forma
lenta, e é necessário que os profissionais e as instituições
de ensino estabeleçam políticas de educação continuada,
para que os discentes incorporem as novas estratégias em
seus planos de ensino, tornando as aulas mais estimulantes
e a aprendizagem mais eficaz.
Então compreender a utilização das TIC, pelos docentes
dos cursos profissionalizantes de enfermagem, auxilia a
visualizar a necessidade que esses têm de processos de
atualização e capacitação, a fim de enquadrá-los nesse novo
universo tecnológico. Abordar o ensino das TIC, na enfermagem é engajar a profissão em um processo dinâmico,
em que o docente incorpora novas intervenções em suas
atividades, tornando o processo de ensino/aprendizagem
mais significativo, e assim, conduzindo o aluno a ter responsabilidade sobre o seu processo de aprendizagem, isto
é, a manifestar disposição para aprender. O uso dessas
ferramentas, também, auxilia o aluno a estabelecer links,
através do compartilhamento dos significados de “conhecer, sentir e agir”.
Concluímos que as TIC são ferramentas, que contribuem
na formação e no aperfeiçoamento dos cursos profissionalizantes de enfermagem, beneficiando na capacitação de
novos saberes/fazeres, potencializando um novo comportamento e, desenvolvendo uma participação do processo de
ensino/aprendizagem mais dinâmica, flexível e adequada
as necessidades do mercado de trabalho.
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RESUMO – Este artigo apresenta o Sistema de Acompanhamento e Avaliação (SAAS), descrevendo algumas
de suas características e funcionalidades aplicadas nos cursos da Rede Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec),
na modalidade de Ensino a Distância (EaD). O objetivo é demonstrar que esse sistema, além de ser uma base
de dados profícua, dispõe ao gestor contribuições e subsídios que podem contribuir para fomentar ações de
melhorias na qualidade dos cursos ofertados na Educação a Distância. No desenvolvimento dessa pesquisa,
foram extraídos e analisados resultados de avaliações do SAAS, ocorridas a partir do segundo semestre de 2013
até o primeiro semestre de 2015. O filtro de busca utilizado na coleta desses dados teve como foco principal o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB. Em alguns dos casos exemplificados,
foram feitos comparativos entre o dados colhidos do IFB e a média nacional dos demais Institutos Federais
(IFs) participantes dessa pesquisa. Os resultados obtidos visam demonstrar ao gestor público que os dados
dispostos por essa ferramenta podem contribuir de maneira significativa para tomada de decisões e ações de
melhorias na educação a distância.
PALAVRAS-CHAVE: avaliação; educação a distância (EaD); gestor e sistema.
ABSTRACT – This article presents the Monitoring and Evaluation System (SAAS), describing some of its features and
functionality applied to Rede Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec) courses, in the form of Distance Education (DE).
The goal is to demonstrate that this system, in addition to being a useful database, provides the manager contributions in
grants that can help to foster quality improvement actions in the courses offered in Distance Education. In the development
of this research, were extracted and analyzed results of SAAS assessments, beginning in the second half of 2013 to the first
half of 2015. The search filter used in the collection of such data was mainly focused on the Brasilia Federal Institute of
Education, Science and Technology - IFB. In some of the cases, comparisons were made between the data collected from the
IFB and the national average of other Federal Institutes (IFs) participants of this research. The results are intended to show
the public manager that the data prepared by this tool can contribute significantly to decision-making and improvement
actions in distance education.
KEYWORDS: assessment; distance education (DE); manager and system.

1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista a premente exigência por educação de
qualidade advinda de diversos setores da sociedade, concomitantemente foi percebida a necessidade de se identificar quais fatores poderiam estar dificultando o avanço no
alcance desse objetivo. Segundo Vidor, Fogliatto e Caten
(2013, p. 181-199) existem fatores que inibem o aumento da
qualidade e outros que permitem o aumento da qualidade
do ensino ofertado. Ainda nesse contexto, Ribeiro (2011, p.
57-71) diz que as recentes transformações aceleram o interesse por instrumentos de avaliação da qualidade do ensino
nas instituições. Ressalta ainda que os instrumentos de avaliação também têm evoluído gradativamente, permitindo

alterações nos sistemas de ensino e, consequentemente,
melhorando-o frente às demandas sociais.
Este artigo tem o intuito de apresentar o sistema desenvolvido para contribuir na avaliação diagnóstica dos cursos
conduzidos pela Escola Técnica Aberta do Brasil (e-Tec).
A pesquisa teve como objetivo geral verificar se os dados
fornecidos por esse sistema realmente dispõem subsídios
que possam trazer contribuições significativas ao gestor, para ações de planejamento e elaboração de melhorias na qualidade dos cursos ofertados pelas instituições
públicas aos cidadãos. Para o alcance dessa proposição, a
pesquisa foi direcionada pelos objetivos específicos, num
primeiro momento, de apresentar o que é o Sistema de
Acompanhamento e Avaliação de Cursos (SAAS) e as suas
funcionalidades e, em sequência, analisar os relatórios
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gerados pelo sistema, procurando saber se os dados dispostos trazem informações relevantes ao gestor que contribuam para tomadas de decisões adequadas às necessidades
expostas pelas avaliações. Assim, para execução dessa análise, os relatórios extraídos do sistema foram os referentes
às avaliações que ocorreram entre o segundo semestre de
2013 (2013/2) e o primeiro semestre de 2015 (2015/1) dos
cursos Técnicos ofertados nos Polos do Instituto Federal
de Brasília (IFB).
Gerenciada por uma equipe de pesquisadores da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), essa ferramenta foi desenvolvida no intuito de servir ao gestor
como subsídios na identificação das potencialidades e
fragilidades das ofertas de cursos e polos na modalidade
de Ensino a Distância (EaD). Foi realizada uma pesquisa
quantitativa por meio de estudo de caso que, de acordo com
Minayo (2001), visa trabalhar com o universo de significados, crenças, valores e atitudes relacionadas aos processos
que não é possível reduzir a operacionalização de variáveis.
Administrar de forma correta e adequada o que está
sob sua responsabilidade, mais do que uma necessidade,
é uma tarefa que exige do gestor atenção a todos os meandros que envolvem a função. Essa é uma discussão que tem
perpassado por muitas décadas através de proposições conceituais, reformulações, adequações ou sínteses dialéticas.
Em sua definição clássica, Fayol (2007, p. 26) considerava
que administrar: “é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar”. Para Stoner (1999, p. 4), “a administração
é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os
esforços realizados pelos membros da organização e o uso
de todos os outros recursos organizacionais para alcançar
os objetivos estabelecidos.” Já num conceito mais contemporâneo, a linha de raciocínio de Chiavenato (2010, p. 130132) parece complementar a ideia de Stoner quando afirma
que a tarefa básica da administração é a de fazer as coisas
por meio das pessoas, de maneira eficiente e eficaz.
Sem a pretensão de elencar descritivamente as diferenças e semelhanças em relação à administração e à gestão,
haja vista não ser o objetivo desse artigo, considera-se
importante destacar a concepção que Lynn (2010, p. 37)
descreve a respeito da gestão pública. Ele ressalta que essa
possui ênfase em decisões, ações e resultados, e na habilidade política necessária para desempenhar com eficácia
papéis gerenciais específicos. Completando esse pensamento, Lima (2006, p. 8) diz que a gestão pública “é focada
em resultados e orientada para o cidadão”. Tais argumentos
cooperam para o entendimento de que, a ênfase nas ações
e foco nos resultados pode ser direcionada para a busca de
melhorias na qualidade dos cursos ofertados pelo serviço
público aos cidadãos. A qualidade da educação se constitui em uma diretriz explicitada no Art. 2 §IV do Plano
Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, aprovado pela LEI
Nª 13.005, em 25 de junho de 2014. Assim, considerando a
necessidade de aprimoramento e qualidade dos serviços
públicos prestados, o gestor pode dispor de dados e informações que subsidiem a elaboração de ações que visem a
melhoria contínua do que é oferecido pela esfera pública
ao cidadão. Por oportuno, ressalta-se que nada disso terá
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validade, se efetivamente os dados colhidos não se tornarem em resposta concreta às demandas averiguadas, seja
por um feedback ou mesmo pela resolução dos problemas
apresentados.
Não obstante, a necessidade de se obter dados que cooperem para uma gestão dentro dos princípios da eficiência e
eficácia da administração pública no âmbito escolar, torna-se também inquietante o progressivo interesse do aparelho
estatal por essas avaliações junto às instituições de ensino.
A quem interessa e quais os objetivos por se ter essas informações? Outra indagação que se pode colocar é se a posse
desses dados tem movimentado os tomadores de decisão
para ações efetivas que venham verdadeiramente trazer
melhorias. Os resultados têm movido gestores e educadores
a um repensar do fazer pedagógico, naqueles pontos considerados aquém das expectativas nessas avaliações, ou os
dados estatísticos apenas têm servido para preenchimento
de relatórios e formulários às instâncias superiores? Uma
primeira resposta pode ser encontrada em Lemes (2008, p.
1), que acredita que a avaliação possibilita a “revelação”, o
conhecimento da realidade em transformação. No entanto,
há de se ter precauções no ato de avaliar para que não se
transforme num instrumento aversivo de busca pelos culpados pela má qualidade do ensino ofertado às pessoas. É
nesse ponto que Cunha (2005) faz uma ressalva a alguns
modelos de avaliações instituídos pelo MEC. O autor diz
que tal controle permite a punição e a premiação, constando-se nesse modelo avaliativo a disputa e a transferência
de responsabilidades entre professores, alunos e gestores;
especialmente quando não há o alcance dos resultados
esperados pela instituição, mediante a avaliação oficial
(CUNHA, 2005, p. 5-48). Uma segunda resposta de Cunha
(2005) diz que esse modelo de avaliação do ensino viria por
necessidade de uma adequação à lógica de mercado que
valoriza o valor de troca, dessa forma, a educação é considerada uma mercadoria e não um bem público. Corroborando
com essa linha de pensamento, Leher (2010) diz, em referência ao Plano Nacional de Educação (PDE), que:
A presença empresarial na formação direta de um quarto da
população brasileira possui dimensão jamais conhecida na
história recente da educação brasileira. A incorporação da
agenda empresarial ocorre por meio do PDE (...) o governo
assume explicitamente que a sua elaboração objetiva implementar a agenda empresarial do movimento “Compromisso
Todos pela Educação”, iniciativa que reúne os principais
grupos econômicos que constituem o bloco de poder dominante. (LEHER, 2010, p. 378- 379)

Mesmo sabendo da existência da necessidade e demanda
por mão de obra qualificada em padrões determinado pelo
mercado, nos tópicos seguintes poderá ser constatado que a
proposta de se avaliar os cursos EaD feito pelo SAAS busca,
em primeira instância, ouvir e atender os aspectos observados pelos estudantes e demais participantes das pesquisas.
Realizada as ponderações que permeiam a cultura avaliativa, será abordado o histórico de anos anteriores, para
que seja possível conhecer um pouco sobre o surgimento,
características e funcionalidades do SAAS, no intuito de
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diferenciá-lo de alguns modelos utilizados pelo próprio
MEC nas avaliações de cursos. Na última seção serão descritos os resultados e análises mais relevantes das avaliações
realizadas por estudantes do IFB e as considerações finais.

2. O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO
DE AVALIAÇÃO DE CURSOS (SAAS)
De acordo com Glatter (1995, p. 143- 159), “a gestão deve
ser antes tomada como uma atividade que pode facilitar e
estruturar a definição de objetivos e que pode igualmente
dar-lhes expressão prática”. Por esse pressuposto, a avaliação desponta como elemento de gestão que, através dos
dados colhidos, pode orientar o tomador de decisão e os
demais agentes envolvidos ao aguçamento de percepções e
a mudanças de comportamentos que influem na dinâmica
conjuntural.
Em relação às atividades e responsabilidades inerentes
ao gestor de um curso, na modalidade de Ensino a Distância
(EaD) que se propõe a ofertar uma educação de qualidade,
alguns autores ressaltam o quanto é fundamental a atuação
e atenção às informações disponíveis a esse agente, pois
A implantação de cursos na modalidade EaD exige um trabalho constante de estudo e pesquisa, como por exemplo:
analisar o que o mercado está buscando, identificar o público
que será atendido, bem como apreender todos os aspectos
legais, estruturais, operacionais e gerenciais. (Tavares e
Gonçalves, 2012, apud CISLAGHI, 2014, p. 772.)

Por outro lado, a Rede e-Tec Brasil, atenta às demandas
de oferta e implantação de cursos pela modalidade de EaD,
iniciou o desenvolvimento do SAAS em 2010, com o propósito de oferecer informações para a gestão nos mais diferentes níveis do processo (CISLAGHI, 2013b). Em novembro
de 2010, foi realizada a primeira avaliação piloto de cursos e
polos por coordenadores, professores, tutores e estudantes.
A partir dos dados colhidos desses participantes, foram
extraídas informações que, após analisadas, evidenciavam
a necessidade de ações que gerassem melhorias nos cursos a distância, oferecidos pelos Institutos ligados a essa
Rede. Conforme a intencionalidade de se executar avaliações periódicas, as análises dos dados obtidos deveriam
despertar no gestor inquietações sobre os apontamentos
feitos pelos avaliadores, que ao ver deles, necessitavam de
atenção ou correções.
Na perspectiva do processo de melhorias contínuas do
ciclo PDCA, as pesquisas implementadas pelo SAAS buscavam contemplar aspectos importantes e mensuráveis que
contribuíssem para a avaliação da qualidade do ensino a
distância. Esses aspectos foram definidos em função do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES), com o propósito de apontar de maneira clara
as dimensões que devem ser melhoradas nos cursos. Ainda
nesse viés, pesquisas desenvolvidas por Alves e Raposo
(1999, p. 67-80) propuseram uma matriz de importância
versus seu desempenho. Nela, eles buscaram identificar se a
qualidade dos serviços influenciava a satisfação dos alunos

como clientes no ensino superior. Para isso, suas avaliações abordavam aspectos gerais da universidade, como:
conteúdo dos cursos, biblioteca, serviços de laboratórios e
informática, serviços acadêmicos e de docência, serviços
de ação social e ligações da universidade com o exterior.
Considerando a filosofia da qualidade como um processo
contínuo com participação de todos os níveis da Instituição
de Ensino Superior (IES), Tachizawa e Andrade (1999, p.
59) recomendam a utilização de princípios e ferramentas de qualidade em todas as etapas, devendo perpassar
pelas atitudes dos clientes (alunos e sociedade), incluindo
o mercado. Assim, segundo o MEC (2007), referenciais de
qualidade para projetos de cursos na modalidade a distância devem compreender categorias que envolvam: aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para
abranger tais aspectos, o SAAS a priori pautou suas avaliações em três focos distintos: cursos, polos e disciplinas.
A figura 1 apresenta o sistema considerando seus passos
fundamentais: a coleta, os resultados e a gestão. Por ela,
pode-se perceber um ciclo contínuo e de dependência de
ações proativas do gestor da instituição, para que se busque atender, dentro de sua esfera de atuação, demandas e
expectativas que possam gerar melhorias contínuas dentro
dos cursos sob sua responsabilidade. No entanto, conforme
essa figura apresenta, caso não haja um fluxo contínuo em
qualquer ponto do ciclo proposto, o esforço envidado, para
a obtenção de dados por esse sistema, terá sido em vão.
Figura 1 – O processo de avaliação
SAAS – Processo de avaliação

Coleta

Gestão

Resultados

Fonte: (CISLAGHI, 2014, p. 773)

Conforme Lemes (2008), a avaliação periódica do sistema educativo permite que se conheça a realidade e as
especificidades de cada componente do sistema, bem como
a sua evolução. Conhecendo as características, as dificuldades e os problemas particulares de cada unidade escolar
ou de cada região, a avaliação permite a orientação ou a
reorientação das políticas públicas, a fim de se atingir os
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objetivos almejados. Para conseguir operacionalizar esse
processo de avaliação e acompanhamento foram necessárias a programação e a utilização de um sistema via web
que observasse as dimensões e apontamentos do SINAES
(Cislaghi, 2012) e que atendesse as especificidades do
modelo EaD utilizado no Brasil nas instituições públicas.
Segundo essa concepção, mais que identificar as qualidades
e os aspectos fortes das Instituições de Educação Superior
(IES), é necessário verificar e constatar as suas deficiências
e explicitar as possibilidades reais para a superação dessas
deficiências, estabelecendo as ações adequadas e os meios
para que ocorra a transformação desejada (SINAES, 2007,
p. 101). Conforme a figura 2, no módulo avaliação, foram
definidos três focos distintos e complementares entre si
para a realização das avaliações dos cursos a distância:
curso, polo e disciplina.
Figura 2 – Focos e dimensões avaliativas do SAAS
SAAS – O que avaliar?
Formatação e implantação
Coordenação; Infraestrutura
Pessoas; Ambiente virtual;
e Corpo Discente

Curso
Material didático;
Plano de ensino;
e Corpo pedagógico

Disciplina

Polo

Infraestrutura;
Biblioteca;
Laboratórios;
e Pessoas

Fonte: Moodle SAAS. Disponível em: <moodle.saas.etec.ufsc.br> Acesso em:
15 jul 2015.

A cada semestre, visando obter os dados necessários, o
Sistema encaminha, via e-mail, aos avaliadores cadastrados
questionários que possibilitam a avaliação nos focos já citados. Nessa coleta de dados, participam estudantes, tutores,
coordenadores de polo e curso, professores, coordenador
adjunto e geral. De posse dos dados colhidos, o gestor tem a
possibilidade de mensurar se os objetivos desejados foram
alcançados. Landsheere (1997) reitera a importância da
avaliação e da construção de indicadores educacionais,
salientando que, através deles, é possível recolher informações, avaliá-las e traduzi-las em ações institucionais.
Por conseguinte, abre-se a possibilidade de se fazer uma
descrição das qualidades do sistema educativo e, ainda,
informar sobre seus principais problemas ou deficiências.
Logo, além de apresentar as deficiências, a avaliação institucional também coopera para o fomento de ações diretivas
que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino.
Tabela 1 – Papéis e respectivas participações como
avaliador
Papel

Foco
Curso

Disciplina

Polo

Estudante

X

X

X

Tutor presencial (Polo)

X

X

X
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Papel

Foco
Curso

Disciplina

Coordenador de Polo

X

Tutor a distância

X

X

Professor

X

X

Coordenador de curso

X

Coordenador adjunto

X

Coordenador geral

X

Polo
X

X

Fonte: (CISLAGHI, 2014, p. 774)

Constata-se na tabela 1 que estudantes e tutores presenciais possuem uma participação mais abrangente nas
avaliações. Ambos são convidados a compartilhar suas opiniões sobre os focos Curso, Disciplina e Polo. A importância
dada a esses avaliadores se dá em virtude da exposição e
envolvimento que eles têm em todas as esferas que envolvem o curso ofertado pela instituição.
Saraiva (1995) explica que a avaliação na EaD se caracteriza como um processo sistemático de levantamento e
interpretação de informações capazes de fundamentar
um julgamento de mérito e valor de um objeto, com o propósito de mantê-lo, melhorá-lo ou substituí-lo. Seguindo
esse raciocínio, o levantamento dos dados referente às
opiniões expressas daqueles que estão na ponta de execução dos cursos (alunos e tutores) são primordiais para
uma avaliação diagnóstica que promovam embasamentos mais consistentes das medidas que necessitam ser
tomadas pelo gestor.
A partir das coletas, realizadas periodicamente, é formado um banco de dados com resultados avaliativos de
onde é possível extrair diferentes relatórios. É possível, por
exemplo, montar consultas que podem ser agrupadas por
regiões, eixos, instituições, curso ou polos. Além disso, é
possível selecionar isoladamente uma instituição e agrupar
seus cursos, ou selecionar o curso e agrupar os resultados
por polos (CISLAGHI, 2014).

3. CARACTERÍSTICAS DO SAAS: OS
MÓDULOS DE AVALIAÇÃO, EGRESSOS E
EVASÃO
O SAAS é composto por três módulos: avaliação, egressos
e evasão. No módulo de avaliação são gerados relatórios
para se verificar os resultados obtidos no ano/semestre em
que foi realizada a coleta. O usuário do sistema, direciona
a pesquisa pelo foco de avaliação que deseja delimitar, bem
como, as dimensões pelo qual é possível fazer a filtragem
das informações. Esse acompanhamento fornece ao gestor
dados que permitem a comparação de resultados e subsidiam a aplicação de ações ou soluções que corroborem em
melhoria da qualidade dos cursos ofertados.
A captação dos dados junto aos egressos poderá permitir
ao gestor obter mais informações sobre a qualidade do
curso que foi oferecido, ao agora profissional que está em
busca ou já se encontra inserido no mercado de trabalho.
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Além disso, esse módulo também visa informar se a oferta
do curso é válida economicamente para a região e necessidades locais. Com isso, é possível, ao gestor, aplicar medidas e estratégias que melhorem o curso, o tipo de oferta
e a formação dos alunos para que não permaneçam em
situação considerada inadequada pelo parâmetro estabelecido no sistema, por conta de falhas metodológicas, de
ensino e infraestrutura, ou seja, aquém do mínimo exigido
na sua esfera de atuação profissional.
Outra funcionalidade recente disponibilizada pelo
SAAS que é útil ao gestor e aos coordenadores de curso
diz respeito ao acompanhamento do risco de evasão escolar. Esse módulo foi elaborado com a finalidade de apoio
à redução da evasão dos matriculados na Rede e-Tec.
Mesmo sabendo das complexidades e inúmeros motivos
que podem promover a desistência de um aluno, o dispositivo oferecido pelo SAAS traz informações aos coordenadores, por meio de alguns indicadores, quais ofertas
de cursos e até mesmo de alunos que estão apresentando
maior risco de evasão. Assim, será possível a esses coordenadores se anteciparem nas tomadas de ações e iniciativas de prevenção que evitem que o discente abandone
o curso. As pesquisas que envolvem esse tema apontam
que as tratativas sobre a evasão em EaD não podem ser
negligenciadas. Elas são de suma importância, pois podem
contribuir para a produção de diagnósticos que mostrem
fatos ou causas que possam levar os alunos à desistência
de um curso. Segundo Dore (2011, p. 772-789), a maior
parte dos estudos recomenda que sejam tomadas medidas
para tentar prevenir a evasão através da identificação
precoce do problema e acompanhamento individual dos
alunos com maior risco de evadir.

3.1. Avaliações e resultados

Tabela 2 – Ranking de participação nas avaliações 1/2015 IFB

Fonte: (SAAS, 2015)

Períodos Avaliados
2013/2

2014/1

2014/2

2015/1

295

491

433

551

Cursos

9

9

9

9

Polos

10

11

11

11

Estudantes

Fontes: (SAAS, 2015)

Observa-se na tabela 3 o aumento gradual de utilização
do sistema pelos estudantes. Mesmo tendo ocorrido uma
leve queda em 2014/2, no semestre seguinte temos uma
retomada significativa de participação de avaliadores.
Todavia, em relação à quantidade de pessoas convidadas
a responder os questionários, ainda há a necessidade de
ações contínuas que corroborem e incentivem a criação de
uma cultura avaliativa e crítica.
Na avaliação do aspecto Ambiente Virtual, foi possível
obter-se resultados comparativos dos dados colhidos do IFB
em relação à média nacional dos demais Institutos Federais
(IFs) participantes dessa pesquisa. Veja a seguir, na tabela 4,
a quantidade de estudantes que avaliaram, como também o
gráfico 1 que descreve o percentual comparativo das pessoas
que responderam “Sim” – foi fácil acessar o ambiente virtual:
Tabela 4 – Quantidade de avaliadores do IFB e IFs
Períodos / Quantidade Avaliadores
Estudantes

2013/2

IFB
Demais IFs

2014/1

2014/2

2015/1

295

491

433

551

4.265

10.037

9.535

9.596

Fonte: (SAAS, 2015)

Gráfico 1 – Ambiente Virtual - IFB

Durante o período de avaliação, como também no encerramento do calendário semestral de pesquisas a Equipe
coordenadora do SAAS, encaminha aos gerentes do sistema diversas mensagens informando o ranking das instituições pelo percentual de participação de avaliadores. No
primeiro semestre de 2015, por exemplo, a meta proposta
a ser atingida foi de 50% dos participantes inscritos no
sistema. No entanto, conforme mensagens enviadas aos
gerentes, somente o Instituto Federal Fluminense – IFF
(59,60%), a Universidade Estadual de Montes Claros –
UNIMONTES (53,9%) e o Instituto Federal de Tocantins
– IFTO (50,5%) alcançaram o índice. A tabela 2 descreve
os percentuais referentes à participação do IFB nas avaliações do período citado:

Focos de avaliações

Tabela 3 – Quantidade de avaliadores, cursos e polos

Disciplina

Curso

Polo

17,7%

26%

23,9%

A tabela 3 apresenta o período, quantidade de estudantes, cursos e polos que participaram da pesquisa.

Comparativo: IFB vs Média Nacional IFs
IFB
76,3 74

2013/2

70,7

65,6

2014/1

IFs Rede Federal
69,9

67,2 67,8
57,7

2014/2

2015/1

Fonte: (SAAS , 2015)
Nota: adaptado pelo autor

O gráfico comparativo entre o IFB e média nacional dos
cursos ofertados nos demais IFs ligados a Rede Federal
demonstram um equilíbrio nos percentuais das pesquisas
realizadas nos períodos de 2013/2 a 2014/2. Todavia, na avaliação realizada em 2015/1, visualiza-se um distanciamento
entre os índices de exatos “12,2%”. Em busca de possíveis
respostas a essa diferença, constata-se que, em 2015, ocorreu
uma migração na plataforma de aprendizagem para uma
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versão mais atualizada. Sob o aspecto observado nos dados
colhidos, o subsídio que o SAAS poderia trazer ao gestor,
nesse caso, é o de instigá-lo à busca estratégica, pedagógica e de treinamento com sua equipe, para que promova
ações preventivas junto aos alunos, em períodos anteriores
às transições programadas, conforme o caso já mencionado.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme foi apresentado, o SAAS, dentro de suas limitações e possibilidades, demonstra ser uma fonte de dados
que pode trazer subsídios ao gestor de EaD, que contribuam
de forma significativa na construção de estratégias que
ajudem a diluir as fragilidades educacionais apontadas
por ele por meio das pesquisas colhidas.
Ressalta-se ainda que além da importante voz e percepção do estudante em relação ao curso, o SAAS dá ouvidos
a toda comunidade escolar. Tutores, professores e coordenadores também participam dessa pesquisa. Além disso,
todas as informações colhidas pelo sistema, de forma
democrática, também ficam disponíveis aos avaliadores.
A partir dos dados gerados, o gestor tem a sua disposição
diferentes percepções sobre o mesmo assunto, haja vista, a
diversidade de avaliadores que fazem parte desse processo.
Nesse sentido, suas decisões podem ser tomadas de forma
mais equilibrada e eficiente. É mister dizer ainda que, de
nada adiantará toda essa coletânea de dados disponíveis
através do SAAS, se eles servirem apenas como estatística
para preenchimento de relatórios e produção de artigos
acadêmicos. Uma das características proeminentes desse
sistema é justamente a do processo de melhorias contínuas
na qualidade do ensino, por meio de ações corretivas.
Outro desafio percebido nessa pesquisa diz respeito à
falta de uma mentalidade ou cultura avaliativa dos participantes. Conforme o ranking de participação das instituições, o percentual de avaliadores que respondem os questionários enviados ainda está bem abaixo das metas estabelecidas. Como já mencionado, apenas três Instituições
alcançaram o objetivo de 50% de participação nas pesquisas.
Além da já citada falta de cultura avaliativa, alguns motivos
para o baixo índice de participantes, perpassam por uma
considerável quantidade de dados inconsistentes no Moodle
(ex. e-mail incorretos, inscrições duplicadas) a alunos que
não frequentam mais os cursos, mas que não oficializaram
formalmente seu desligamento junto a instituição.
Vale ressaltar que os resultados apresentados nesse
artigo não foram expostos no intuito de apontar as soluções
aos gestores e coordenadores do IFB, mas sim de demonstrar a importância dessa ferramenta e como ela pode fornecer dados que subsidiem ações do agente público na busca
por melhorias contínuas, em face à crescente demanda
por ensino de qualidade. Ao usufruir das funcionalidades
oferecidas por esse sistema, o gestor poderá se antecipar
e fazer intervenções que evitem o aparecimento ou agravamento de situações que prejudiquem a qualidade dos
cursos ofertados. Tais ações, se realmente implementadas, poderão cooperar no cumprimento dos princípios
apresentados sobre eficiência e eficácia, mas que alcance,
680

sobretudo, a efetividade das políticas públicas voltadas
para a educação a distância.
Espera-se que a busca pela excelência seja uma tônica
rotineira do processo ensino/aprendizagem das ofertas
para capacitação oferecidas na rede pública e, especificamente, na modalidade de EaD do IFB. Em estudos subsequentes, tem-se a intenção de pesquisa, buscando novamente dados nesse sistema, sobre o efetivo impacto dessa
política pública nos aspectos socioeconômicos dos alunos
egressos do IFB.
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