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A CONTRIBUIÇÃO DA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA
CONSTRUÇÃO DO JOGO ‘TABULEIRO DAS COMPETÊNCIAS SOCIAIS’
PARA CRIANÇAS DE 9 A 11 ANOS
Silvia Carla Conceição Massagli1
Francisca Patrícia da Silva Lopes2
Paulo Ricardo Cordeiro de Sousa3
Alexandre Tiago de Oliveira Júnior4
RESUMO
Este relato de experiência apresenta os resultados iniciais do projeto apresentado ao
Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica (PIVIC) submetido ao
Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) na Universidade Federal de Campina
Grande do Campus de Cajazeiras (PB) e vincula-se ao Laboratório de Tecnologias de
Informação e Comunicação em Saúde (LATICS) da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG-Cajazeiras-PB), na linha de Pesquisa Tecnologias CuidativoEducacionais na Infância e Adolescência. O estudo objetiva demonstrar o jogo e a sua
construção, bem como a contribuição da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel
(1973) como abordagem propícia na utilização de jogos cuidativo-educacionais. O jogo
visa verificar os desempenhos habilidosos ou não habilidosos dos sujeitos em relações
sociais, de modo a favorecer o desenvolvimento de competências sociais que permitam
as crianças (re)estruturem relações intra e interpessoais saudáveis como prevenção ao
sofrimento psíquico. Primeiramente foi realizado um
levantamento das principais categorias de análise das habilidades sociais, que orientou à
competências sociais que permitam as crianças (re)estruturem relações intra e
interpessoais saudáveis como prevenção ao sofrimento psíquico. Primeiramente foi
realizado um levantamento das principais categorias de análise das habilidades sociais,
que orientou à construção do jogo. Foram utilizadas as Categorias e Escalas de Del Prette
& Del Prette (2005), a saber: Habilidades de Empatia e Civilidade, Habilidades de
Assertividade de Enfrentamento, Habilidades de Autocontrole, e Habilidades de
Participação. Trata-se de um
construção do jogo. Foram utilizadas as Categorias e Escalas de Del Prette & Del Prette
(2005), a saber: Habilidades de Empatia e Civilidade, Habilidades de Assertividade de
Enfrentamento, Habilidades de Autocontrole, e Habilidades de Participação. Trata-se de
um estudo descritivo com abordagem qualitativa que visa identificar como a utilização
de um jogo pode promover uma aprendizagem significativa proposta por Ausubel para
1
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criar e aperfeiçoar habilidades sociais em crianças de 9 a 11 anos. Quanto aos resultados
iniciais pode-se verificar a importância da construção de jogos cuidativo-educacionais
que estimulem o desenvolvimento das habilidades sociais, encorajando os participantes a
proporem e resolverem problemas, desenvolvendo o pensamento crítico e favorecendo
relações sociais saudáveis que promovam sua a saúde psíquica, pois os sujeitos que
participaram deste jogo vivenciaram novos desafios pertinentes aos relacionamentos
interpessoais num ambiente criativo.
Palavras-chave: Competências Sociais. Aprendizagem Significativa. Infanto-Juvenil.
Saúde Psíquica. Tecnologias Cuidativo-educacionais.

INTRODUÇÃO
O fato de vivermos em uma era tecnológica já não é uma novidade no mundo
globalizado. As mudanças sociais são inegáveis, alguns anos atrás ninguém imaginava
que o ensino romperia as paredes das salas de aula, hoje a internet leva o ensino aos cantos
mais remotos do mundo permitindo que cada vez mais pessoas tenham acesso à
informação. Entretanto, o exagerado acesso à tecnologia pode afetar de maneira direta a
saúde mental e física dos indivíduos, principalmente as crianças. Segundo Paiva e Costa
(2015) o uso de tecnologias de forma indiscriminada pode acarretar em problemas de
ordem afetiva, física, cognitiva e social levando a quadros de isolamento social,
embotamento afetivo, ansiedade e depressão. Desta forma, ações que visem prevenção do
sofrimento mental e o desenvolvimento de habilidades sociais se faz de extrema
importância.
Neste sentido, são exigidos cada dia mais a utilização de comportamentos em
situação social (Habilidades sociais), seja de Empatia e civilidade, Assertividade de
enfrentamento, Autocontrole ou participação, como categorizaram os irmão Dell Prette e
Dell Prette (2005). Estas habilidades podem ser aprendidas, melhoradas ou modificadas
ao longo da vida, desde que sejam feitas as intervenções corretas em tempo oportuno. No
entanto, a infância é uma fase crucial para isto, porque é nesta fase em que acontece
grande crescimento e desenvolvimento e déficits de habilidades socais nesta fase
comprometeria as demais do ciclo vital. Também, déficits de habilidades sociais estão
relacionados a problemas psicossociais, como baixa autoestima, ansiedade, depressão,
estresse, interferindo negativamente no auto conceito.
O desenvolvimento de habilidades sociais por meio da educação afetivoemocional através da utilização de jogos, permite que a criança experimente e conheça a
si, ao próximo e ao mundo, aliando aprendizagem e desenvolvimento, construindo um
fator de proteção a saúde. Segundo Scheller, Viali e Lahm (2014) o método como muitos
foram ensinados no passado não serve mais para ser utilizado com os estudantes de hoje.
Os professores, na maioria, foram pegos pela revolução digital enquanto que os seus
estudantes já nasceram na mesma.
Portanto, é importante a utilização de novos métodos que permitam que o ensino
ocorra de maneira mais efetiva, como é a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel
(1973), segundo a mesma um novo conhecimento pode ser melhor assimilado quando
estudante tem um conhecimento prévio (subsunçor) e, deste modo, o conhecimento
prévio do educando interage, de forma significativa, com o novo conhecimento que lhe é
apresentado, provocando mudanças em sua estrutura cognitiva. é neste contexto que o
Tabuleiro das Competências Sociais, uma tecnologia cuidativo-educacional, se torna um
instrumento para promover saúde e empoderar, pautado pelo uso de tecnologias leves
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para promover suporte sociais e na Teoria da Aprendizagem Significativa, para
desenvolver nas crianças comportamentos habilidosos no contexto social.
Deste modo o estudo objetiva demonstrar o jogo e sua construção, bem como a
contribuição da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel como abordagem
propícia na utilização de jogos cuidativo-educacionais.
METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa que visa identificar
como a utilização de um jogo, nomeado como o Tabuleiro das Competências Sociais,
pode promover uma aprendizagem para criar e aperfeiçoar habilidades sociais em
escolares de 9 a 11 anos e, desta forma, prevenir o sofrimento psíquico e favorecer suporte
social. A pesquisa foi desenvolvida em 3 etapas: Fase exploratória, Fase de ação, Fase de
avaliação, logo após a realização de um levantamento das principais categorias de análise
das habilidades sociais, que orientou à construção do jogo, com as crianças. Foram
utilizadas as Categorias e Escalas de Del Prette & Del Prette (2005).
Durante a fase exploratória foi realizada uma roda de conversa com crianças de 9
a 11 anos, que coincidiu com os escolares do 6º ano fundamental. Então, as crianças
sentiram-se seguras e empoderadas para dialogarem conosco sobre a utilização de jogos
educativos, a rotina escolar e os principais eventos recorrentes na sala de aula e na escola
de maneira geral, subsidiando as situações problema que seriam posteriormente
exploradas pelo jogo.
Durante a fase de ação foi realizada a pré-testagem e estão sendo realizadas as
intervenções pedagógicas com as crianças por meio do Tabuleiro das Competências
Sociais, objetivando que elas expressem verdadeiramente o comportamento que
assumiriam na vivência das situações propostas pelo jogo.
Durante a fase de avaliação realizada segundo aspectos qualitativos e
quantitativos, foi verificado como as crianças se encontram em relação a expressão de
comportamentos sociais habilidosos e a sua evolução ao longo das intervenções, segundo
as categorias e escalas de Del Prette & Del Prette (2005) e análise de conteúdo de Bardin
(1977). Sendo possível porque as intervenções da fase de ação foram gravadas em áudio
e vídeo e transcritas para análise.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Inicialmente foi feita a definição das situações problema do jogo segundo as
informações conosco compartilhadas a respeito das principais situações vivenciadas pelos
escolares quanto a utilização de jogos educativos, a rotina escolar e os principais eventos
recorrentes na sala de aula e na escola de maneira geral. As situações foram bastante
diversificadas e envolveram: Barulho na sala de aula, quebra de objetos emprestados,
brincadeiras maldosas, xingamentos, furar fila, colar na prova, perder em jogos, dividir
refeições com os colegas, diferença de notas entre os colegas, ajudar os colegas, trabalho
em grupo, convite para festa dos colegas.
As situações foram registradas e discutidas entre o grupo de pesquisa em uma de
suas reuniões semanais e foram então selecionadas as 20 situações mais recorrentes e
dispostas 5 situações para cada uma das 4 categorias de Del Prette & Del Prette (2005) e
as demais situações foram exploradas na forma de desafio. Assim, durante os meses de
setembro a novembro o jogo físico foi confeccionado e suas regras estabelecidas. O
tabuleiro das competências sociais conta com casas marcadas por números e emojis,
sendo que:
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1- Os participantes deverão jogar juntos e chegar ao final coletivamente.
2- Somente 1 marcador (peça) será usado e cada criança jogará uma vez a cada
rodada.
3- O grupo que tirar a maior numeração no dado inicia o jogo.
4- Os jogadores deverão andar o número de casas indicadas pelo dado.
5- Se a casa em que o marcador parar corresponder a um número, o jogador deverá
escolher uma carta dentre a 4 categorias apresentadas e que estão divididas por cores.
6- Se a casa em que o marcador parar corresponder a um emoji, o jogador deverá
cumprir com o desafio proposto.
7- Se a casa em que o marcador parar corresponder a um presente, o jogador
deverá escolher um cartão na caixa de presentes e seguir com o que estiver indicado no
cartão.
8- As cartas que forem utilizadas durante a partida não devem ser recolocadas no
baralho, devendo sem guardadas em um local separado.
9- Se a resposta escolhida pelo jogador representar um comportamento habilidoso,
o jogador andará duas casas.
10- Se a resposta escolhida pelo jogador representar um comportamento não
habilidoso ativo ou passivo, o jogador voltará uma casa.
11- Os jogadores deverão ouvir com atenção as respostas dos colegas.
12- Os jogadores deverão ser sinceros ao responderem as questões propostas nas
cartas.
13- Não é permitido escolher na caixa de cartões, um cartão referente a mesma
habilidade sucessivamente. Deste modo, se um jogador escolher um cartão representado
pela cor vermelha, o próximo jogador deverá escolher um cartão de outra cor.
14- Os jogadores devem ter respeito uns com os outros e respeitar a vez de cada
participante, sendo convidado a se retirar qualquer jogador que apresente uma postura
inadequada.
Pré testagens foram realizadas, sendo a primeira com um grupo reduzido de 4
escolares e outra com um grupo de 20 escolares. Na primeira pré-testagem a escolha das
crianças que participaram do jogo foi feita segundo a faixa etária que o projeto abrange e
a demanda em sala de aula, sendo as 4 crianças escolhidas pelo professor, utilizando como
critério aquelas que não ficaram em recuperação da disciplina, evitando ociosidade
destes. Na segunda pré-testagem toda a turma de escolares do 6º ano participaram e se
autodividiram em 4 grupos de 5 crianças, revezando em cada partida aquele que era
responsável por jogar o dado e escolher a carta.
Como resultado das duas pré-testagens obteve-se que: Em relação a habilidade de
participação, as crianças demostraram envolvimento e souberam trabalhar bem em grupo,
compartilhando a liderança e presentes recebidos ao longo da jogada por vontade própria.
A respeito da habilidade de autocontrole, os participantes escolheram respostas que
demostraram um controle emocional satisfatório. No tocante a habilidade de empatia e
civilidade, as crianças escolheram respostas baseadas nos princípios de solidariedade e
companheirismo. E em relação a habilidade de assertividade de enfrentamento,
demostraram saber enfrentar situações de confronto de maneira saudável e com defesa de
seus direitos.
Deste modo, pode-se destacar que a utilização do tabuleiro das competências
sociais, com todo o seu potencial significativo, permite que as crianças relacionem as
situações e atitudes do jogo com os conceitos subsunçores da sua estrutura cognitiva,
permitindo que elas atribuam novos significados acerca das habilidades sociais e possam
assim reconstruir suas práticas, através dos novos saberes agregados pela autorreflexão
sobre suas ações, reflexão acerca da resposta dos colegas e debates ao final de cada
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

12

jogada, realizando a assimilação obliteradora e sendo cada vez mais difícil dissociar o
conhecimento prévio ao que foi aprendido com a utilização da tecnologia cuidativoeducacional, contribuindo com os estudos de Carvalho, et al. (2015), Castro; Costa (2011)
e Silva; Schirlo (2014), que demonstram bons resultados na construção de conhecimento
com o alinhamento entre tecnologias e a teoria de aprendizagem.
Os estudos de Moreira (2006), Pelizzari, et al. (2002) e Sousa, et al. (2015)
refletem acerca de pontos que são fundamentais para que a Aprendizagem Significativa
aconteça, como disposição do aluno e relevância do conteúdo. Assim, a utilização do
Tabuleiro das Competências Sociais incentiva a disposição do aluno pela dinamização do
jogo como uma tecnologia leve, focada nas relações sociais. Tornando o conteúdo
relevante para as crianças ao passo em que integra múltiplas áreas do conhecimento, como
a educação, saúde, tecnologia, comunicação, cidadania, etc., já que as Habilidades Sociais
envolvem indivíduos em todos os contextos sociais.
Ao darem foco a importância da história de vida de cada indivíduo na construção
de uma aprendizagem de fato significativa, Pelizzari, et al. (2002) e Prado, et al. (2011),
chegam de encontro a tipologia do presente trabalho, uma pesquisa-ação, onde através do
diálogo em roda de conversa, as crianças puderam expor o que sabiam e viviam em
relação a utilização de jogos educativos, a rotina escolar e os principais eventos na sala
de aula e na escola, e subsidiando assim, as situações problema do jogo através de suas
próprias experiências, ou seja, seus conceitos subsunçores desenvolvidos conforme suas
experiências de vida em diferentes ambientes. Além disso, vai de encontro ao
protagonismo infantil, ao qual este trabalho se propõe a dar destaque, colocando as
crianças como sujeitos ativos e atores principais das práticas relacionadas a sua vida.
Pesquisas realizadas por Prado, et al. (2011) e as reflexões de Carril, et al. (2017),
permitem constatar que o que é aprendido significativamente permite ampliar, avaliar,
atualizar e reconfigurar a informação anterior, transformando-a em nova, através da
diferenciação progressiva dos subsunçores e da reconciliação integrativa . É neste
contexto que aprender sobre Habilidades Sociais através de um jogo pautado na teoria da
Aprendizagem Significativa, vem a amplificar e reajustar ideias existentes na mente, à
medida que novos conhecimentos são agregadas aos subsunçores e as ideias a eles são
relacionadas, empoderando-se para fazer novas associações em todos os contextos, sendo
que quanto maior o número de elos formados com base nas 4 categorias de Dell Prette e
Dell Prette (2005), mais alicerçado foi o aprendizado.
Deste modo, as vantagens de aprender sobre habilidades sociais a partir do
tabuleiro das competências sociais, são: O conhecimento adquirido será lembrado por
mais tempo; A capacidade de aprender outros conteúdos relacionados a temática será
muito mais fácil, porque passará a funcionar como subsunçor; Mesmo que futuramente
seja esquecido, será muito mais fácil de ser resgatada a aprendizagem.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A elaboração e aplicação dessa tecnologia proporcionaram uma integralização das
habilidades sociais e comportamentos para o público-alvo nas mais variadas situações do
cotidiano onde são expostos e consolidou sua relevância nesses procedimentos habituais,
corroborado pelas Categorias e Escalas de Del Prette & Del Prette (2005).
A metodologia utilizada propiciou uma cooperação mútua com as crianças na
construção do tabuleiro e acentuou a importância desta temática para a promoção do
cuidado, possibilitando a construção de novas tecnologias no assunto ou em outros que
promovam a indispensabilidade desse cuidar.
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Destaca-se que, apesar dos resultados se demonstrarem potencialmente positivos,
é imprescindível a aplicação consecutiva do jogo em longo prazo, tendo em vista as mais
inúmeras realidades e particularidades onde se encontram as crianças.
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ENSINO E LETRAMENTO MATEMÁTICO NAS SALAS MULTIANUAIS DO
CAMPO
Gilvana Gomes Duarte Souza5
Márcia Maria Alves de Assis6

RESUMO
Este trabalho se refere a uma pesquisa em andamento sobre o ensino e letramento
matemático em salas multianuais de escolas do campo, localizadas no município de Areia
Branca/RN. Considerando a realidade do ensino em classes multianuais, formulamos os
seguintes questionamentos: Como acontece o ensino da Matemática nas salas multianuais
dos anos iniciais do ensino fundamental no/do campo no município de Areia Branca/RN?
Que concepções de Ensino da Matemática tem sido desenvolvido no processo de
formação dos alunos do campo inseridos em salas multianuais? Em que medida o
processo de ensino se aproxima da perspectiva de letramento matemático? Neste sentido,
a pesquisa tem como objetivo geral, compreender como ocorre o Ensino e o letramento
Matemático nas salas multianuais dos anos iniciais do ensino fundamental no/do campo,
no município de areia Branca/RN. A pesquisa será conduzida em uma perspectiva
histórica, a partir da construção do referencial teórico, análise de documentos oficiais e
realização de entrevistas com educadores que lecionam nestas salas de aula.
Consideraremos como fonte de pesquisa os documentos oficiais e os depoimentos orais,
pois a partir dos documentos e tendo em vista, a importância dos relatos orais como fonte
de informação e conhecimento, construiremos os dados para responder aos nossos
questionamentos.
Palavras chave: Salas multianuais. Ensino de Matemática. Letramento Matemático.

INTRODUÇÃO
Este estudo faz parte de uma pesquisa em andamento que está sendo realizada no
Programa de Pós-Graduação em Ensino, da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN), em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) e
universidade Federal do Semi-árido (UFERSA) tendo como premissa responder a
seguinte questão: como acontece o ensino da Matemática nas salas multianuais dos anos
iniciais do ensino fundamental no/do campo no município de Areia Branca/RN?
Para este evento, opta-se por apresentar um recorte do estudo a partir dos conceitos
salas multianuais e letramento matemático. Nesse sentido, tem como objetivo estudar o
que diz a literatura sobre o ensino da Matemática nas salas multianuais dos anos iniciais
do ensino fundamental no/do campo e que concepções de Ensino da Matemática têm sido
desenvolvido no processo de formação dos alunos do campo inseridos nestes espaços.
A justificativa para esse estudo vem em decorrência da nossa experiência
enquanto pedagoga lecionando há mais de 10 anos numa sala multianual na comunidade
de serra Vermelha, zona rural do município de Areia branca/RN e as leituras acerca do
Ensino e letramento Matemático.
Professora da educação básica e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino –
UERN/IFRN/UFERSA. E-mail: gilduartesouza@hotmail.com
6
Doutora em Educação pela UFRN . Professora permanente do quadro docente do programa de PósGraduação em Ensino – UERN/IFRN/UFERSA.E-mail:marciaalves@uern.br
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Embora a pesquisa seja conduzida em uma perspectiva histórica, a metodologia
utilizada para este artigo consiste no estudo bibliográfico, em autores como: Morin
(2011), Tenreiro-Vieira; Vieira (2013), Nacarato (2017), Soares(1998) e revisitar
documentos oficiais como a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2017),
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - 9.394/96 (BRASIL, 1996), as Diretrizes
Operacionais para Educação do Campo (BRASIL, 2002), Plano Estadual de Educação do
Rio Grande do Norte (RIO GRANDE DO NORTE, 2015).
Este artigo está estruturado em duas seções. Na primeira discutiremos as salas
multianuais na Legislação Educacional Brasileira e na segunda traremos concepções
acerca do Ensino e letramento Matemático.
ORGANIZAÇÃO DAS SALAS
EDUCACIONAL BRASILEIRA

MULTIANUAIS

NA

LEGISLAÇÃO

As salas multianuais estão presentes na Educação do nosso país, principalmente
no campo. Esta realidade educacional, diferencia-se das salas seriadas presentes no
espaço urbano, por conter no mesmo espaço, alunos de diferentes faixas-etárias e níveis
de ensino sob a orientação de um único professor. Este modelo de organização está
proposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 9394/96, quando em seu artigo
23 descreve que:
Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais,
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos,
grupos não-seriados, 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,
p.20)

Neste sentido, percebe-se que as salas multianuais estão asseguradas por lei e o
modo como está organizada proporciona desafios e possibilidades para o processo de
construção do conhecimento.
Dados do Censo Escolar de 2011, revelam que em nosso país existem mais de
45.000 alunos em turmas com essa configuração. No nosso estado, de acordo com Plano
Estadual de Educação do Rio Grande do Norte ─ PEE/RN (2015-2025) temos 928
escolas,1.376 professores e 21.981 alunos nas redes estaduais, municipais e particulares
em salas multianuais.
Considerando os dados do Censo (2011) e o PEE/RN (2015-2025), observa-se a
necessidade de um olhar direcionados para estas salas de aula que apresentam
singularidades, diferenciando-se do ensino desenvolvido na cidade e em sua maioria se
encontram no campo.
As diretrizes Operacionais para Educação do Campo, trata a educação do campo
como Educação Rural, conforme Parecer Nº 36, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2001, sendo
realizada em diferentes espaços, tais como:

(...) os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas
os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras,
ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um
perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a
ligação dos seres humanos com a própria produção das condições da
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existência social e com as realizações da sociedade humana.
(CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2001.p.7)

Nesse sentido, o município de Areia Branca, localizado no interior do Rio Grande
do Norte consiste em um município com produção da pesca tanto para o consumo
doméstico quanto comercial integrando uma de suas atividades econômicas. Em 2017,
segundo o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatísticas (IBGE, 2017), esta cidade possuía
dezessete escolas, das quais sete estão localizadas na zona rural.
Dentre essas realidades educacionais, encontra-se a sala multianual, a qual leciono
há 13 anos na comunidade de serra Vermelha, zona rural de Areia branca/RN. A
experiência enquanto pedagoga, trabalhando neste contexto e as leituras acerca do Ensino
e Letramento Matemático, me incitaram a formular as seguintes perguntas de pesquisa:
Como acontece o ensino da Matemática nas salas multianuais dos anos iniciais do ensino
fundamental no/do campo no município de Areia Branca/RN? Que concepções de Ensino
da Matemática têm sido desenvolvido no processo de formação dos alunos do campo
inseridos em salas multianuais? Em que medida o processo de ensino se aproxima da
perspectiva de letramento matemático?
Ao considerar estes problemas definimos os objetivos geral e específicos a serem
alcançados com essa pesquisa. O objetivo geral consiste em: compreender como ocorre o
Ensino e o letramento Matemático nas salas multianuais dos anos iniciais do ensino
fundamental no/do campo, no município de areia Branca/RN. Os específicos delineados
para essa pesquisa são:
• Compreender a concepção de Ensino de Matemática desenvolvido nas
escolas com salas multianuais;
• Analisar se o ensino de matemática em escolas rurais de Areia Branca, dos
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, está próximo ou distante de uma
perspectiva do letramento matemático;
Diante dos objetivos formulados e observando as características particulares das
instituições de ensino com salas multianuais, que modifica-se pela organização em turmas
com diversos níveis de ensino e faixas-etárias sobre a regência de um único professor,
implicando em um trabalho pedagógico que aponte limites, desafios e possibilidades.
Compreendemos que há limites, quando estas salas de aula comportam em um
mesmo espaço crianças com diferentes faixas-etárias, curiosidades e necessidades típicas
de cada fase. Quando percebemos a complexidade existente em cada ano de escolaridade,
o currículo norteando as habilidades e competências que deverão ser desenvolvidas nos
alunos em cada nível e o trabalho pedagógico do professor diferenciado, considerando, o
limite do tempo(horário).
Percebe-se também desafios para o educador, que é instigado a elaborar um
planejamento diferenciado que atendam aos alunos em diferentes faixas-etárias, bem
como, uma metodologia de ensino que possibilite a compreensão dos conceitos e
envolvimento de todos na construção de um conhecimento pertinente como defende
Morin (2011).
O trabalho nestas turmas, também possibilitam fazeres pedagógicos complexos e
diferenciados, em que os alunos, indiferente de faixa-etária e ano de escolaridade possam
juntos, interagir, produzir, re/construir e compartilhar conhecimentos significativos e
utéis para vida. Portanto, percebe-se a complexidade, os desafios e possibilidades
existentes nas turmas com salas multianuais, principalmente quando considera-se a
articulação entre os saberes e a promoção de um conhecimento global, menos
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fragmentado (MORIN, 2011) para atuarem enquanto cidadãos produtores de
conhecimento.
CONCEPÇÕES DE LETRAMENTO MATEMÁTICO
O ensino da Matemática, assim como a sociedade de um modo geral, tem se
modificado ao longo dos anos. Novas concepções de ensino surgem, modificando o
currículo e as discussões acerca desta temática.
Relatórios de exames externos como PISA, ENEM e SAEB divulgam que o
ensino baseado numa visão utilitarista da Matemática, não atendem as exigências da
sociedade atual, conforme afirma Nacarato:
Os relatórios de exames externos (PISA, ENEM, SAEB) sobre as
competências matemáticas, divulgados recentemente, evidenciam que
as competências de cálculo não bastam, pois não atendem as exigências
da sociedade contemporânea. O mundo está cada vez mais
matematizado, e o grande desafio que se coloca a escola e aos
professores é construir um currículo de Matemática que transcenda o
ensino de algoritmos e cálculos, mecanizados, principalmente nas séries
iniciais, onde está a base da alfabetização matemática”. (NACARATO,
2017.p.32)

Neste contexto, percebe-se a necessidade de um currículo que transcenda esse
modo de compreender o ensino da Matemática e as instituições escolares são convocadas
a ressignificar suas concepções e práticas, quando estas não conseguem mais responder
as necessidades do presente e adotar uma visão complexa do conhecimento, que permita
o diálogo em suas diferentes dimensões, mas principalmente entre os componentes
curriculares e possibilite o olhar por diferentes perspectivas, ou seja, uma visão integral.
Quando pensamos no ensino da Matemática numa perspectiva de letramento,
entendemo-la como condição para a prática social, ou seja, uma necessidade do indivíduo
para atender as exigências da sociedade do conhecimento e da informação. Diante desta
nova realidade, muitos desafios surgem, principalmente no âmbito escolar que precisam
refletir sobre os paradigmas que norteiam as práticas sociais e em consequência as
práticas educacionais, que no momento reivindica a necessidade de proporcionar aos
educandos um conhecimento integral, globalizado, reconhecendo os riscos e fragilidades
ao dá continuidade a uma prática pedagógica numa visão fragmentária, não permitindo
uma conhecimento do todo.
A perspectiva do letramento está ligada diretamente com os estudos na área da
linguagem. Percebe-se que este conceito surgiu da necessidade de criar uma palavra para
nomear o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a
condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se
apropriado da escrita, como afirma Soares (1998). O termo originou-se do vocábulo
literacy, palavra de origem inglesa, adaptada ao português brasileiro como sentido de
letramento.
As discussões acerca do letramento matemático possuem variadas interpretações.
Os referenciais teóricos que aprofundam os estudos nessa área revelam que não há um
consenso terminológico. Nesse sentido, termos como numeracia, literacia numérica,
competência matemática, literacia quantitativa, entre outros estão presentes nos estudos
de autores internacionais (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2013).
Além disso, é possível identificar que os Organismos Internacionais, dentre os
quais a OCDE (Organização para cooperação e desenvolvimento econômico),
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responsável pelo Program International Student Assessment (PISA). A concepção de
letramento matemático presente no PISA está relacionada com:
[...] as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar
e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento
de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma
variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e
ferramentas matemáticas. (BRASIL, 2017, p.264)

Para o ensino pautado nesta perspectiva de letramento matemático, conforme
documento elaborado pelo Inep e Fundação Santillana, sobre os resultados do Brasil no
PISA de 2015, aponta 7 capacidades essenciais para a Matemática que são: comunicar;
matematizar; representar; raciocinar e argumentar; delinear estratégias para resolução de
problemas; utilizar linguagem simbólica, formal e técnica e fazer operações; usar
ferramentas matemáticas (BRASIL, 2016).
Com base nessa visão, o Brasil se apropriou da Concepção de Ensino da
Matemática na perspectiva de letramento no processo de construção da Base Nacional
Comum Curricular. Diante dessa conotação, esta base apresenta que:
O Ensino Fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento
do letramento matemático, definido como as competências e
habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar
matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de
conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas
matemáticas. (BRASIL, 2017, p.266).

Esta concepção nos leva a compreender que a BNCC faz parte de um processo de
revisão curricular, em que pese as críticas, a mesma está situada em um contexto de
exigências formativas da sociedade do conhecimento, e que Tenreiro-Vieira e Vieira
(2013) afirmam que nessa sociedade, há no horizonte a busca por respostas aos problemas
da contemporaneidade, implicando
na necessidade de promover, de forma eficaz, uma formação geral dos
cidadãos no domínio da ciência e da matemática numa perspectiva de
literacia (que) reflectiu-se e continua a reflectir-se em revisões
curriculares (TENREIRO-VIEIRA; VIEIRA, 2013, p. 163).

As revisões curriculares na contemporaneidade precisam considerar a necessidade
de uma formação de professores e práticas educativas que propiciem aos educandos, em
particular, os que estudam em escolas do campo, um conhecimento significativo. Deste
modo, o ensino baseado no letramento matemático se coloca como uma possibilidade de
trabalhar a dimensão pertinente do conhecimento matemático relacionado com a prática
social que o aluno do campo faz com a realidade, e aguçando a curiosidade como
inquietação indagadora, como afirma Freire (2011).
Com base em Manfredo (2005), a apropriação de conhecimentos científicos e
matemáticos é fundamental para que o indivíduo exerça adequadamente sua cidadania e
conviva de modo satisfatório em meio as mudanças vividas no contexto local, societário
e planetário.
O trabalho realizado para a promoção do ensino de matemática considerando a
possibilidade da mediação por meio da perspectiva do letramento matemático, é essencial
para formação integral de nossos alunos tendo em vista que o PISA(2015) revela que “no
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Brasil, 70,3% dos estudantes estão abaixo do nível 2 em Matemática, patamar que a
OCDE estabelece como necessário para que o estudante possa exercer plenamente sua
cidadania” .
O ensino da Matemática, voltado para o letramento nas salas multianuais, é
possível na medida em que as Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas
do campo (BRASIL, 2002) reforçam a necessidade de um currículo diferenciado. Nesse
caso, as escolas do campo, proporcionam uma abertura para direcionamentos
diferenciados nas salas multianuais que possibilitem práticas e metodologias para
efetivação do letramento matemático como via de reduzir um ensino focado na
identificação de números, resolução de cálculos e exercícios enfadonhos e sem sentido.
Um conhecimento mecanicista, impositivo e cheio de lacunas, muitas vezes, ofertado em
nossas escolas.
Pensar no Ensino da Matemática na perspectiva de letramento, é permitir ao aluno
do campo, o acesso a competências e habilidades necessárias para os desafios existentes
nas diferentes esferas da sociedade. É potencializar o pensamento lógico e crítico, através
de resolução de problemas reais, diálogo com colegas, interação e sistematização do
conhecimento. Muitas vezes, sendo necessário, desconstruir conceitos e pensamentos,
para construir ou reconstruir novos saberes. Mas, será que as crianças que frequentam as
salas multianuais estão tendo essa formação integral do conhecimento matemático?
Questionamentos como estes, permeiam a nossa prática diária, enquanto pedagoga
que também ensina Matemática, e percebe-se os desafios para o trabalho nesta
perspectiva, quando se trata de uma sala organizada por tantos anos de escolaridade,
quando se considera a diferenciação de idade e as proposições para cada nível de ensino.
Desafios que impulsionam a repensar as metodologias que utilizamos, a reavaliar nossas
concepções sobre essa área de conhecimento e questionar o tipo de ensino que temos
ofertado a estas crianças frente aos desafios da atualidade.
CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS
As primeiras considerações acerca da pesquisa, permitem destacar algumas
peculiaridades. Dentre estas, é possível destacar que as salas multianuais fazem parte da
realidade educacional das escolas do campo em nosso país, diferenciando-se das escolas
urbanas por suas peculiaridades, dentre elas, sua organização em turmas não-seriadas,
alunos de diferentes faixas etárias e regência de um único professor para atender a todos
os níveis de ensino.
A complexidade existente nestas turmas, permite-nos apontar o letramento
matemático como possibilidade de superação do ensino mecanicista, utilitário e
descontextualizado. Mecanicista quando o ensino é voltado para resolução de cálculos,
não favorece a reflexão sobre o que está sendo estudado, não proporciona desafios para
os alunos. Utilitário quando percebe a matemática como uma necessidade para os desafios
cotidianos, e descontextualizado se não valorizamos o cotidiano do aluno, não o
envolvemos em atividades práticas da sua vivência no contexto social.
As salas multianuais, devido sua organização de tempo-espaço, possibilitam o
diálogo, interação e aprendizagem entre os envolvidos neste processo. Quando
entendemos esta organização da sala como potencializadora da aprendizagem, pensamos
o professor, enquanto mediador do processo, como o problematizador e responsável por
direcionar estes grupos e suas ações, através de atividades desafiadoras. Os alunos como
sujeitos ativos, que opinam, questionam, entram em conflitos, buscam soluções e juntos
produzem conhecimento.
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Percebe-se que a complexidade de uma turma não-seriada e do trabalho numa
perspectiva de letramento Matemático podem paralisar o educador, impulsionando a
continuar com uma visão tecnicista. Bem como, instigá-lo a reavaliar sua prática, perceber
as peculiaridades destas turmas, buscar possíveis estratégias para enfrentar os desafios
que surgem, com a finalidade de proporcionar aos alunos do campo, uma visão ampla do
ensino.
Portanto, o trabalho pode contribuir para o aprofundamento de discussões acerca
do Ensino e letramento matemático nas salas multianuais dentro das universidades e
instituições de ensino. Assim como, pode impulsionar os educadores que trabalham ou
não nas escolas do campo, a reflexões e questionamentos sobre sua prática pedagógica
quanto ao ensino da matemática.
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DISCURSOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA EM PROPAGANDAS DE
ESCOLAS DE IDIOMAS: uma questão de política e planejamento linguísticos
Wyllamy Samuel da Costa7
Francisco Vieira da Silva8

RESUMO
Este artigo analisa discursos sobre a língua inglesa em propagandas de escolas de idiomas,
procurando observar de que modo essa língua é discursivizada em materialidades
propagandísticas e observando tal questão sob o prisma da política e do planejamento
linguísticos. Assim, partimos da tese de que a profusão do inglês como língua franca
constitui-se como uma política linguística por meio da qual aprender inglês torna-se uma
obrigação inadiável. Para tanto, mobilizamos as teorizações de Michel Foucault acerca
do discurso, do enunciado, do sujeito, do poder e do saber, bem como de teorizações
defendidas por autores da área de política e planejamento linguístico, tais como Calvet
(2007), Rajagopalan (2005), Spolsky (2004), Severo (2013), dentre outros. O corpus
recobre quatro propagandas das escolas de idiomas CCAA e CNA, as quais estão
disponíveis no YouTube. No tocante à metodologia, trata-se de um estudo descritivointerpretativo de abordagem qualitativa. As análises permitem-nos constatar que os
discursos sobre a língua inglesa a concebem como uma possibilidade de sucesso na vida
pessoal e profissional e isso se constitui como uma política linguística calcada em relações
de poder que asseguram a expansão dessa língua em todo o globo.
Palavras-chave: Discurso. Política e planejamento linguísticos. Ensino de língua
Inglesa.

PALAVRAS INICIAIS
Os Estados Unidos são considerados uma potência mundial, isso ocorreu em
detrimento de diversos fatores, sendo um deste a expansão comercial durante a primeira
e segunda guerra mundial e até mesmo no período da Guerra fria. O país assume este
status, uma vez que sua tecnologia e poder comercial perpassam as fronteiras das
Américas. Atualmente, notamos que a influência do país através de veículos de
comunicação, cinema, seriados, música e até mesmo em linhas de fast foods, expressando
os hábitos alimentares da cultura estadunidense. A partir disso, a língua inglesa é
expandida pelo mundo inteiro, de maneira que atender as relações comunicativas dos
falantes de diferentes nacionalidades perpassam pelo uso do inglês como língua universal.
O idioma assume o papel internacional, das relações e negócios, o que desperta o interesse
pela sua aquisição. Desta forma, o motivo de o idioma adquirir maior visibilidade e está
atrelado a uma série de fatores, ganhando novos olhares das escolas de idiomas, que
consequentemente favoreceram para o ensino do inglês enquanto língua franca.
Neste contexto, o surgimento e a popularização da internet também contribuíram
de modo significativo para a propagação do inglês. Por exemplo, diversas plataformas da
7
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web como jogos e também sites possuem conteúdos na língua inglesa, incentivando para
a ideia da importância de conhecer o idioma. Além disso, o meio digital é um dos
principais canais para a propagação de propagandas, sobretudo, de escolas de idiomas.
Em vista disto, recortaremos algumas peças propagandísticas e buscaremos analisar os
discursos sobre a língua inglesa, inseridos nos anúncios, de maneira que a aprendizagem
do idioma é visto como indispensável.
Para tanto, buscaremos respaldo a partir da teorização da política e planejamento
linguísticos, entender alguns elementos que compõem as propagandas voltadas para
ensino da língua inglesa, que é sempre atrelada à ideia de uma segunda língua enquanto
sinônimo do êxito, do “subir na vida”, do caminho de portas abertas para um mundo
melhor, ou seja, a língua é posta no status mais elevado e através disso é possível
conquistar novos horizontes.
Assim, o idioma alcança rapidamente novas fronteiras. Essa difusão é fruto de
muitos fatores, por exemplo, a constante presença da língua inglesa em locais públicos.
Para Rajagopalan (2005), a difusão da língua inglesa pelo mundo é entendida como um
novo fenômeno linguístico, o World English. O autor explica que a expansão da língua é
fruto de uma questão política: “erguer a bandeira do world English é uma questão política,
porque a oposição a ele vem justamente daqueles que se veem ameaçados por sua
ascensão.” (ROJAGOLAN, 2005. p. 152). Acreditamos, que um dos motivos para essa
difusão é, também, a crença de quem domina a segunda língua possui melhores
qualidades, como menciona o autor citado: “a língua estrangeira sempre representou
prestigio. Quem domina uma língua estrangeira é admirado como pessoa culta e distinta”
(RAJAGOPALAN, 2003 p. 65). É válido consideramos que esse discurso é bastante
utilizado pelos veículos midiáticos, e partindo dessa visão, as escolas de idiomas
desenvolvem estratégias que obtenha resultados significativos, ou melhor, que provoque
no sujeito o desejo pelo domínio da língua.
Em linhas gerais, é perceptível que propagação do idioma faz parte de uma política
e planejamento linguístico, uma vez que é, de certo modo, visto/apresentado enquanto
essencial para situações vindouras na vida profissional e social. Assim, as escolas de
idiomas utilizam as propagandas enquanto fio condutor de seus interesses, assumindo um
papel político, central, pois planejam seus objetivos e os meios para realiza-los. A título
de exemplo, podemos ver que os anúncios geralmente estão vinculados a uma situação
que o sujeito necessita conhecer a língua inglesa de modo prático e preciso. Segundo
Calvet, Hangeu apresenta que o surgimento do termo planejamento surge, num primeiro
momento, no planejamento linguístico, voltado para o econômico e estatal como:
“determinação de objetivos (um plano) e aplicação dos meios necessários para atingir
esses objetivos” (CALVET 2007, p.51). É possível notar que as estratégias presentes nos
anúncios são organizadas sobre esta estrutura, igualmente sobre relações de poder, uma
vez que a língua inglesa esta presente em todos os lugares, em aeroportos, na internet, e
acima de tudo, falada por diferentes nacionalidades, favorecendo, assim, o argumento de
“saber inglês como algo indispensável”.
Partindo dessas reflexões, este trabalho objetiva discutir sobre o ensino do inglês
como língua franca, e como as escolas de idiomas articulam esses discursos no meio
propagandístico, uma vez que estão organizados sob uma perspectiva da política e
planejamento linguísticos também, tomaremos como método analítico as teorizações da
analise do discurso sobre a perspectiva de Michel Foucault acerca do discurso, do
enunciado, do sujeito, do poder e do saber. O que o filosofo Michel Foucault relata sobre
as diversas relações de poder e saber, é pertinente para entendermos a complexidade da
circulação das línguas presente no campo da política e planejamento linguístico, assim
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como, as concepções sobre os discursos, os enunciados, que expressão não somente as
coisas ditas, sendo argumento indispensável para o objetivo desta pesquisa.
A seção seguinte apresenta a fundamentação teórica, na qual discute algumas
concepções da política e planejamento linguísticos, bem como, contribuições de Michael
Foucault acerca do discurso. Logo após, analisaremos quatro peças publicitárias,
disponíveis na plataforma online YouTube das escolas de idiomas CCAA e CNA. Por fim,
faremos um breve apanhado dos resultados desta pesquisa.
NOTAS SOBRE POLÍTICA E PLANEJAMENTO LINGUÍSTICOS
Seja para relações comerciais, sociais, religiosas, tecnologia ou qualquer outra
atividade, a língua é o principal instrumento de interação entre os sujeitos. Seja oral ou
escrita, a comunicação é realizada através de um código linguístico. A intervenção
humana nas situações linguísticas e consequentemente na língua, não é algo novo
conforme aponta Calvet (2007), sempre houve interesse de oficializar uma língua, ou
melhor, de determinar os usos de um dado idioma mais ou menos favorável que outro
(CALVET, 2007). Esta interversão é o que conhecemos por política linguística, Spolsky
(2004) apresenta no texto policy language, que a função da política linguística é
determinar as línguas faladas numa comunidade linguística ou sociedade – país –
(SPOLSKY 2014). Desse modo, o Estado desempenha papel primordial nas relações da
política linguística, pois atribui a um idioma a função de língua nacional e de ensino.
A política e planejamento linguísticos não implicam apenas determinar as línguas,
mas também, na funcionalidade destas. Calvet (2007) reflete sobre o equipamento das
línguas e menciona que equipar as línguas, neste sentido, é que através da língua, o Estado
desempenhará seus interesses e que quando determinada língua possui lacunas, estas são
equipadas de modo que atenda às exigências impostas pela política do Estado:
Por exemplo, é claro uma língua ágrafa não pode ser veiculo de uma
campanha de alfabetização, que se terá dificuldades em ensinar
informática numa língua que não disponha de vocabulário
computacional. [...] Se, entretanto, por razões políticas, se desejar
utilizar essas línguas nessas funções, será necessário reduzir seus
déficits, equipa-las para que possam desempenhar seu papel.
(CALVET, 2007 p. 62).

As leis são grandes aliadas da política e do planejamento linguísticos, porque,
através delas é possível, que o Estado imponha aos falantes – in vitro – a utilização da
língua: “as leis não se aplicam aos objetos, aos bens, mas no uso que os homens fazem
desse objeto” (CALVET, 2007 p.75). Por exemplo, a Lei nº 10.436, de 24 de abril de
2002, decreta no primeiro artigo que a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS é, por meio
legal a língua de expressão e comunicação de pessoas surdas, fazendo necessário que
falantes do português busquem aquisição da língua de sinais, a titulo de cumprir o decreto
estabelecido na lei, promovendo a inclusão de usuários da língua. “As leis que se ocupam
do uso que as pessoas fazem das línguas, indicando qual língua deve ser falada em dada
situação ou dado momento publico” (CALVET, 2007, p. 76).
Já o ensino de uma língua estrangeira não é algo eventual, atualmente, nota-se que
as escolas de idiomas focam especialmente no ensino do inglês como língua franca,
sempre elevando o idioma ao status de sucesso profissional e social. A valorização da
língua inglesa pode ser compreendida pelos efeitos da globalização, uma vez que o
fenômeno é responsável pelo crescimento econômico, social e cultural desde o século XX
e a presença do idioma em diversos lugares acarreta um crescimento no comercio e
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movimentos capitais, por exemplo. A observação feita por Rajagopalan (2005) é
esclarecedora no tocante as estratégias do planejamento linguístico. Ele aponta que ¼ da
população mundial hoje possui algum nível de conhecimento/aquisição do idioma, isto,
ocorre em detrimento a diversos fatores. Ele ainda acrescenta que a abrangência favorece
o crescimento do fenômeno linguístico do World English. O autor aponta que o
crescimento deste fenômeno é fruto da política linguística, promovendo a valorização do
inglês, ligados aos traços de sua cultura e construções ideológicas. (RAJAGOPALAN,
2005).
No que se refere a este trabalho, podemos dizer que, diante de tal expansão da
língua em diversos países, e também no Brasil, o ensino da segunda língua atrelado a
política linguística e ao planejamento linguístico ganha maior visibilidade no meio
propagandístico, sobretudo, pela forma que é discursivizada, de maneira que alcança
diversas áreas sociais e profissionais.
ALGUMAS NOÇÕES FOUCAULTIANAS
Para este trabalho, buscaremos refletir sobre as concepções do enunciado, do
discurso, do sujeito, das relações do poder e saber, sobre o prisma das teorias do filósofo
Michel Foucault. Para Foucault (1999), o discurso não é propriamente o que está dito,
embora parecesse ser pouca coisa, o discurso manifesta muito mais que uma luta, é pelo
que se luta e isto é o poder, do qual queremos nos apoderar ( FOUCAULT, 1999, p. 10).
Ou seja, para o filosofo o discurso é instrumento das relações de poder, pois o que é
proferido ou ocultado nos discursos perpassam as mais diversas camadas sociais.
Foucault escreve: “chamaremos de discurso o conjunto de enunciados, na medida
em se apoiem na mesma formação discursiva” (FOUCAULT, 2019a: 132 apud
FISCHER, 2013, p. 137). O modo como os enunciados criam os discursos em
determinado campo de saber nos faz refletir sobre as formações discursivas, pois os
enunciado numa formação discursa não se reduzem a objetos linguísticos como,
preposições, atos de fala ou simplesmente frases. Assim, Fischer (2013) relata que ao
tratamos das formações discursivas em Foucault, comportar-se do enunciado como
acontecimento:
Quando optamos por analisar um conjunto de materiais sobre
determinado tema, temos em vista, sempre, que estamos localizando
essas enunciações dentro de um determinado espaço discursivo, ou de
um campo discursivo, ou ainda, dentro de um campo de saber. Assim,
podemos falar em discursos publicitários, discursos econômicos,
discursos políticos, discursos feministas [...] e assim por diante.
(FISCHER 2013, p. 140).

Severo (2013) aponta que os três eixos presentes nos trabalho de Foucault – saber,
poder e sujeito – são uteis para compreendemos as relações de poder presentes na política
e planejamento linguístico, isto é, à medida que o discurso produz efeito sobre os sujeitos,
a língua e o comportamento. É valido citar que Fischer (2013) menciona que o sujeito
que fala dentro de dados discursos não é uma pessoa, alguém que enuncia algo, mas,
“trata-se de uma posição que alguém assume diante de certos discursos” (FISCHER,
2013. p. 134). Diante disto, podemos compreender o que Severo (2013) relata no que diz
respeito às concepções foucaultianas, não somente explicam essas relações, mas, que de
certo modo, são uteis para a construção desta política:
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Não se trata, com a discussão a seguir, apenas de explicitar a natureza
política e o funcionamento do poder nas práticas e teorias que
constituem a política e o planejamento linguísticos, mas se trata de
pensar a maneira pela qual a abordagem foucaultiana do poder pode,
inclusive, ser útil e produtiva para as reflexões e intervenções da área
de Política Linguística. (SEVERO, 2013 p. 458).

Diante disto, tomaremos como base as concepções de Michael Foucault como
apoio para discutirmos os efeitos da política e planejamento linguístico no meio
midiático, em foco, nos discursos sobre o ensino de inglês como língua franca.
DISCURSOS SOBRE A LÍNGUA INGLESA EM PROPAGANDAS DE ESCOLAS
DE IDIOMAS
Antes de apresentarmos as análises realizadas neste trabalho, é importante
ressaltar que partimos do pressuposto que o modo como a língua inglesa é discursivizado
em materialidades propagandísticas permite compreendermos, sob o prisma da política e
do planejamento linguístico, a forma como os discursos são perpassados. Da mesma
maneira, que as relações do sujeito com o discurso e com as relações de saber e poder.
Ademais, analisaremos quatro peças9 publicitárias das escolas de idiomas CCAA e CNA.
A primeira peça, da escola CNA, – I don’t want to miss a class – apresenta uma
campanha com uma paródia da musica, I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith. No
vídeo, é evidente a forma animada dos alunos que mesmo passando por situações adversas
se recusam a perder uma única aula no CNA. As situações presentes na peça, em alguns
casos engraçadas, ocorrem de modo muito natural, mostrando que imprevistos sempre
ocorrem na vida de tudo mundo, mas que não é um argumento sustável para perder a aula.
Os principais protagonistas do vídeo cantam trechos da paródia como: “Se a aula de inglês
é chata tudo é desculpa, mas se cada aula é uma experiência, se tem musica, teatro,
tecnologia é a aula do CNA e eu posso perder”.
A peça preocupa-se em mostrar sujeitos de diferentes idades e nas mais diversas
situações, mostrando em partes da peça situações imprevisíveis, por exemplo, uma
garotinha vestida de bailarina, mas que está consertando um carro para ir para a aula de
inglês. Nota-se a ênfase dada no quanto a aula é importante. O refrão da parodia diz: “e a
aula é tão legal não importa se eu estou mal I don't want to miss a class”. Neste trecho,
todos os atores cantam, fazendo uma alusão direta aos grandes concertos musicais, que a
plateia canta sempre eufórica as letras dos artistas. Neste caso, fazendo referência também
ao Aerosmith – banda da canção original. Esta música tornou-se um grande sucesso na
carreira da banda e, além do mais, a banda é norte-americana, logo, está relacionada com
o idioma.
Na segunda peça publicitária, “Inglês chato ninguém merece” da escola CNA, é
possível notar que uma regularidade presente é a construção discursiva do ensino da
língua inglesa como algo monótono e cansativo. Inicialmente, a peça expõe um
adolescente dormindo sobre o material didático. Chega o pai e questiona o que houve e o
garoto responde: lição de inglês, pai. Então, o pai, ao ler uma página da lição, acaba
caindo no sono também. O discurso da propaganda aponta que a aula, ou melhor, as lições
de inglês não produzem um motivação, é algo enfadonho. Isso é reafirmado quando mãe
9
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do rapaz chega e ler o livro, ao ver a atividade ela também acaba dormindo, o livro cai no
chão e um cachorrinho que está em cena acaba vendo uma página do livro e adormecendo
também, até mesmo as pulgas do pet caem no sono. Notamos que esta situação é algo
cotidiano, e certamente um ensino mais lúdico é algo mais proveitoso e menos cansativo.
A estratégia discursiva empregada neste anúncio é a realidade de diversos estudantes, que
necessitam da língua inglesa, mas estão cansados de um ensino pouco significativo, no
que diz respeito à aquisição da língua num curto prazo. Nesse âmbito, a oferta de um novo
formato de aulas – e matérias lúdicas, como aponta a propaganda – de maneira a despertar
o público, especialmente os jovens que precisam aprender a língua.
Percebe- se que a escola foca em anúncios dinâmicos, apontando que é possível
um ensino lúdico, sem chatice e acessível para diferentes faixas etárias. No caso da
primeira propaganda, buscar alcançar de certo modo, pessoas que tem o cotidiano corrido,
que sempre buscam desculpas para não começar ou desistir de alguns compromissos. O
modo sutil como este discurso é formado apresenta um relação direta com os sujeitos
como menciona Severo (2013):
[...]o poder, para exercer-se nestes mecanismos sutis, é obrigado a
formar, organiza e por em circulação um saber, ou melhor, aparelhos de
saber que não são construções ideológicas.” (FOUCAULT, 1999a,
p.104). No contexto digital, tais aparelhos, procedimentos e técnicas de
poder-saber são amplamente utilizados [...] que se evidência pela sua
capacidade de registro contínuo e detalhado de dados, percursos,
relações e informações, sendo que todos eles são transformados em
saberes sobre os sujeitos, os desejos, o consumo, os Estados e as
relações. (SEVERO 2013, p. 466)

A próxima peça publicitária a ser analisada faz funcionar um discurso que recobre
situações corriqueiras, contudo, atreladas à conquista e ao sucesso. A escola CCAA
dispõe de um slogan que expressa a seguinte máxima: “ou você se garante ou a língua
derruba você”. Para isso, o anúncio expõe situações em que somente o domínio da língua
é a solução.
Na peça “Megan Fox10 e o Mike Tyson11 Island”, dois garotos, ao sobreviverem
de uma queda de avião, nadam até chegam à ilha da Megan Fox, lá, os garotos veem a
Megan Fox que surge de modo sublime, vestida com roupas curtas e caminhando pela
área da praia. Logo que cumprimenta os garotos, ela apresenta total domínio da língua
inglesa mesmo estando numa ilha paradisíaca. Os rapazes estão fascinados, porque eles
se deparam com várias sósias de Megan Fox, na cena se percebe que há uma espécie de
fonte água com fresca e sombra para os rapazes se refrescarem. Neste mesmo local, a
algumas garotas com expressões e movimentos sensuais, dando a ideia de paquera. Nesta
mesma cena, é possível notarmos a emergência da memória discursa sobre o paraíso das
virgens12, onde as moças aguardam a presença de uma figura masculina, ou seja, um
10

Megan Denise Fox é uma atriz note americana que ficou conhecida internacionalmente em 2007, após
aparecer como Mikaela Banes na adaptação fílmica Transformers, baseada na série animada de mesmo
nome. Desde então, a atriz tem interpretado diversos papéis em séries e filmes. Fox ainda é considerada um
dos símbolos sexuais femininos modernos de Hollywood e já apareceu em revistas como a Maxim, Rolling
Stone e FHM.
11
Michael Gerald Tyson ou Malik Abdul Aziz mais conhecido por Mike Tyson,é um expugilista (boxeador) norte-americano. Considerado por muitos como um dos maiores lutadores de boxe de
todos os tempos.
12
As húris[1] (em árabe حور, ḥūr ou houri; e حورية, ḥūrīya, no plural: ḥūrīyāt) são, de acordo com a fé
islâmica, virgens prometidas aos homens islâmicos bem-aventurados, isto é, seres antropomórficos
perfeitos com que, como gratidão por suas boas ações em terra, os homens serão premiados no paraíso.
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homem cheio de qualidades que é digno de toca-las – “finally our wait is over” – no
contexto da peça, a condição é que o rapaz deve saber falar inglês para poder finalmente
alcançar as mulheres, além do mais, mostra que quem domina a língua sempre esta numa
posição favorável.
Após as boas vindas, uma delas pede para eles falarem com elas. Mas um dos
rapazes demonstra não dominar o inglês e, ao perceberem a falta do domínio da língua,
as Fox suspiram e demonstram repressão; em seguida, a garota levanta a mão e cai uma
rede sobre os rapazes, que são lançados em alto mar numa jangada até atracar numa nova
ilha. A segunda parte da peça apresenta um novo cenário, um lugar de caos, aparência de
guerra, é a ilha Mike Tyson, os rapazes estão presos em cordas e surgem três Mikes,
vestindo roupas pretas e possuem uma expressão irônica, demonstram estarem prontos
para dar uma lição nos garotos.
O modo como à língua é retrada neste contexto mostra que quem não domina o
idioma está sempre propenso a passar por situações desagradáveis – a língua derruba você
– o fato da peça apresentar a figura de uma das maiores referências do boxe mundial –
Mike – é compreendido como um “nocaute”, ou seja, o final da luta, quando alguém
perde, neste caso, os rapazes perdem a luta, pois, a ausência da aquisição do inglês
resultou em deixar a ilha onde teriam regalias.
Na peça “Prepare-se para chegar aonde quiser” – CCAA, a ideia do inglês como
sinônimo de sucesso é bastante recorrente. A peça se passa na Times Square13, New Yor,k
onde três amigos estão sem acreditar que conseguiram estar na avenida mais famosa dos
Estados Unidos. De repente, um dos atores acaba esbarrando em alguém e pedem
desculpas em inglês, então, ele constata que está falando inglês, neste momento, tudo que
esta na cena passa para o modo “pause”. O rapaz sai correndo e focando todos os holofotes
para ele – câmeras, celulares. Quando a cena descongela, todas as lentes então voltadas
para o rapaz e, logo em seguida, a imagem dele está em todas as telas e letreiros dos
prédios, do mesmo modo, que a logomarca da escola. As pessoas do local o filmam com
euforia e ele passa a ser centro da cena. O personagem faz uso slogan “Quando você
menos percebe you are speaking”.
Nesta campanha, a escola faz uso do discurso de que a língua inglesa é sinônima
de prestigio, como aponta Rajagopalan (2003), pois o status atribuído ao idioma é sempre
visto como prestigio, a propósito, dominar um idioma estrangeiro acarreta a ideia de
pessoa culta, que desperta admiração. Na peça, essa tese é facilmente percebida, porque
quando o rapaz percebe que está falando inglês, ele é imediatamente reconhecido como
pessoa admirável, evocando uma ideia de destaque, pois ele passando de um
desconhecido no meio da multidão para a figura principal daquele ambiente. O local onde
a propaganda se passa reforça esta ideia de fama, pois a Times Square é reconhecida como
centro financeiro do mundo, ou seja, o lugar é visto mundialmente pelo sucesso nas
relações comercias, e também, pelas festividades de final de ano, com a famosa descida
da bola de cristal do edifício One Times Square, o espetáculo é alvo do desejo de visitantes
do mundo inteiro em conhecer o local, igualmente como a construção política pelo
fascínio da aquisição da língua inglês.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

13

Times Square é a denominação da área formada na confluência e cruzamento de duas grandes avenidas
da cidade de Nova Iorque, Estados Unidos. A área está localizada na junção da Broadway com a Sétima
Avenida, entre a 42nd Street e a 47th Street, na região central de Manhattan. É uma área comercial, onde
todos os prédios são obrigados a instalar letreiros luminosos para propósitos de publicidade.
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Objetivamos neste artigo promover uma reflexão sobre a maneira pela qual os
discursos sobre o ensino do inglês como língua franca são propagados pelas escolas de
idiomas. Observamos que o idioma é elevado ao status de prestigio e construído como
objeto de fascínio e de poder. Para tanto, as escolas de idiomas, tendo como suporte o a
prática da publicidade, constroem discursos que apregoam a aprendizagem do inglês
como algo indispensável, além da crença de que o idioma é o meio mais viável para o
sucesso pessoal e profissional. As escolas de idiomas fazem circular discursos em
plataformas digitais, de modo a reiterar o status do inglês como o idioma de êxito e poder.
Pois, “poder não é simplesmente uma relação entre “parceiros” individuais ou coletivos;
é um modo de ação de alguns sobre outros” (FOUCAULT 2009).
Por fim, é importante mencionar que o instrumento de análise desta pesquisa – as
peças publicitárias – representa, neste contexto, o sujeito (FISCHER, 2013) que enuncia
a necessidade de aprender inglês, uma vez que o crescimento do idioma está presente nos
mais diversos setores da sociedade. Isso leva as escolas de idioma a expandirem o ensino
da língua franca numa fervente ligação com as práticas da política e planejamento
linguísticos, ancorando-se, pois, nas relações de poder e saber e na produção de
subjetividades.
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O PSICODRAMA COMO UM RECURSO PEDAGÓGICO ENVOLVENDO
ARTE E APRENDIZAGENS
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RESUMO
Há diversos fatores responsáveis pelo baixo rendimento do aluno, principalmente
questões que interferem nas suas potencialidades cognitivas. A busca por métodos que
proporcionem uma aprendizagem de qualidade é um desafio diário do educador. Ao que
tudo indica, como a maneira que o educador executa suas aulas, faz toda a diferença, e
aquele velho aprendizado bancário não tem funcionalidade diante da gama de opções que
podem ser utilizadas dentro da sala de aula e no espaço escolar. O presente artigo busca
apresentar o método do psicodrama como ferramenta metodológica na sala de aula,
método esse, identificado como arteterapia, tem o teatro como prática dramática que
possibilita interações, socializações, terapias coletivas e individuais. Entende-se que, em
alguns casos, problemas de aprendizagem podem ter origem em bloqueios causados ao
longo da vida, impedindo o aluno de obter um bom rendimento escolar. O interesse nesse
tema desencadeou um estudo, ainda inicial, de caráter bibliográfico, cujo foco se voltou
à experiência de Maria Alicia Romaña, quando ela faz uso de uma metodologia
psicodramática na sala de aula. Na estreita relação com o teatro do oprimido,
principalmente o teatro fórum, sistematizado pelo teatrólogo Augusto Boal, o psicodrama
pedagógico se apresenta como um instrumento capaz de auxiliar o educador no processo
de aprendizagem. As dinâmicas e jogos psicodramáticos possibilitam interações
psicossociais perceptíveis nas práticas do teatro fórum e do teatro imagem.
Palavras chaves: Psicodrama. Espontaneidade. Pedagogia.

INTRODUÇÃO
O método psicodramático é uma técnica bastante utilizada em outros países, sua
origem deu-se nos Estados Unidos em 1925, seu criador foi Jacob Levy Moreno e
atualmente o psicodrama está ganhando espaço no ambiente escolar como ferramenta
pedagógica e terapêutica, o método envolve trabalho em grupo, jogo e teatro, assim como
vários outros métodos já existentes e utilizados pelos educadores ,essa é mais uma técnica
que trabalha o desenvolvimento psicomotor e que busca melhorias na educação. Diante
da dificuldade em manter a atenção dos alunos em relação às disciplinas, há uma série de
transtornos que desencadeiam tais problemas, o fator social aparece como um dos
principais dilemas a serem observados pela equipe pedagógica, do mesmo modo que
serve como ferramenta para diagnosticar e tratar certos distúrbios psicológicos, o método
14
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do psicodrama pode ser inserido como aliado nas atividades pedagógicas, o método se
desenvolve através de uma tríade , o processo ocorre com um certo grupo de pessoas, e
com um determinado tema a ser trabalhado, a partir desse tema é elaborado um jogo,
que introduzido a técnicas de dramatizações pode -se trabalhar qualquer situação que
chegue a oprimir o individuo, o foco do psicodrama é aflorar os sentimentos que
encontram-se reprimidos, como explica Romaña:
No inicio, em geral os alunos reagem com surpresa, mas aos poucos
começam sentir-se a vontade. Em alguns casos há alunos que resiste a
mudança de metodologia, e há ate os que acham ridículo oque esta
sendo feito, mas todas as reações acabam se tornando positivas,
consideradas desde a perspectiva da dinâmica do grupo(ROMAÑA,
1996, pag. 29)

O fato de ser um trabalho em grupo, de existir a necessidade de socializar com o
outro já transforma o ambiente, de modo que aquele problema passa a ser explorado por
todos do grupo e não se restringe somente aos pensamentos do individuo, é como se fosse
uma rede social, onde todos compartilham varias coisas ao mesmo tempo, no caso do
psicodrama o compartilhamento é o problema que cada um enfrenta particularmente, a
partir do momento que a problemática é exposta no grupo, todos podem interagir e
procurar a 5melhor forma de solucionar e o professor age como mediador, caso seja
necessário sua intervenção durante a cena. Para esclarecer o método de forma mais clara
Romaña explica que: “O psicodrama é uma combinação equilibrada de trabalho em
grupo, desenvolvido em um clima de jogo e liberdade, que alcança sua maior expressão
quando articulado no plano dramático ou teatral (ROMAÑA, 1996, pag. 20).
Na dramatização o individuo tem a possibilidade de tomar posse de outra vida, a
partir do personagem no qual ele interpreta, porém não é uma encenação no qual o final
já é pré-determinado, como ocorre nas dramatizações comuns que assistimos no teatro
ou na tv, no psicodrama o contexto é montado no decorrer da apresentação, todos podem
interagir quando sentir a necessidade de alterar algo, no psicodrama é possível ser
expectador e ator da história, partindo do contexto que a cena a ser interpretada é uma
situação real do cotidiano, a expectativa principal é que sejam exploradas a
espontaneidade e a criatividade do sujeito, segundo Romaña:
À medida que os alunos evoluem, percebe-se que as técnicas
dramáticas, ao mesmo tempo em que facilitam a compreensão do
conhecimento, facilitam a integração de aspectos socializantes e de
estilos de conduta, que abrem novas perspectivas para sua maneira de
agir e relacionar-se com seu ambiente (ROMAÑA, 1996, p.30)

O que se espera nesse processo dramático é que o indivíduo consiga obter a
catarse, que saia purificado dos seus traumas e superado suas limitações, chegando a um
nível de espontaneidade no qual sua mente estará livre de tudo que o oprimia,
MORENO(1978, p.20) “acredita que o principio comum produtor da catarse é a
espontaneidade”.
Quando o individuo, percebe que aquele trauma ou mesmo aquela sensação de
incapacidade pode ser vencida pelos seus atos, e percebe que sempre há outros meios de
mudar a realidade que o rodeia ele age espontaneamente e como consequência sua
criatividade é aflorada.
METODOLOGIA
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O presente trabalho, foi construído com base em pesquisas para o grupo de
extensão: Teatro imagem na sala de aula, coordenado pelo professor Doutor Hélio Júnior
Rocha de Lima. O foco principal do grupo é se apropriar das técnicas de Romaña e Boal,
a finalidade do grupo é aplicar o método nas escolas junto com outros métodos teatrais
procuramos empregar as técnicas do psicodrama como algo que venha a facilitar o
trabalho do educador diante das problemáticas que surgem em sala de aula, hoje temos a
possibilidade de executar essas técnicas em uma escola pública da rede municipal de
ensino, com crianças do infantil II e 5° ano do ensino fundamental, as observações feitas
durante as apresentações foram bastante positivas, conseguimos a participação de todos
da sala, inclusive os mais tímidos. A pesquisa realizada é de cunho bibliográfico, na qual
fizemos uso da obra de autores como: ROMAÑA (1996) e MORENO (1978) dentre
outros.
REFERENCIAL TEÓRICO
O psicodrama é uma das vertentes que dão base ao teatro do oprimido, porém
como toda terapia, ela tem suas particularidades. O método é formado a partir de uma
tríade, todo o processo acontece em um ambiente em grupo, que segue no formato de jogo
e em fim acontece a dramatização. Romaña (1996, p. 21) pontua como funciona os três
pilares do psicodrama:
O grupo é um organismo que se vai estabilizando, à medida que seu
próprio processo vai se desenvolvendo. As particularidades de seus
integrantes, seus interesses e necessidades marcam suas características
e seu histórico.
No psicodrama o grupo se estrutura, se conhece e se reconhece na
mesma proporção em que dramatiza, produz e cria.
[...] Jogar ou brincar, entendidas como as atividades talvez mais sérias
que o homem pode realizar, garantem a permanência do trabalho do
grupo numa instancia própria, num espaço particular, organizado com
base em códigos e normas também próprios.
[...] O teatro, no psicodrama, está presente por meio da possibilidade de
desempenhar papéis, de se intercambiar personagens, e se transcender
a perspectiva pessoal
[...] A história ou narrativa surge sozinha, decorrente da dialética, dai
interação, sendo a espontaneidade que comanda o processo.

A interação no grupo é essencial, no inicio há certa estranheza entre os
participantes, convenhamos que não é fácil expor uma situação que é opressora diante de
olhares e ouvidos alheios, mas a intenção da terapia em grupo é justamente essa interação
com os demais. Os exercícios corporais ajudam bastante na aproximação do grupo, os
movimentos feitos em pares já quebram uma barreira invisível que existia entre os
participantes, depois que é feito o processo de aquecimento a espontaneidade já é algo
que surge automaticamente. Fox (2002, p. 9) aborda sobre o processo de crescimento do
indivíduo, ele ressalta que é um processo dialético, e por tanto ninguém consegue alcançar
a plenitude do crescimento por meio de uma individualização sem fim, pois segundo ele,
isso levaria a um isolamento. Esse é o foco principal do psicodrama desenvolver a
espontaneidade e a criatividade de forma coletiva, onde todos experimentem um ambiente
acolhedor e ao mesmo tempo transformador.
Moreno (1978, p.19) diz que “os fundamentos científicos da psicoterapia de grupo
requerem, como requisito prévio, uma ciência básica de relações humanas, largamente
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

34

conhecidas como sociometria”. O ser humano evolui em grupo, a partir do seu grupo
social ele consegue se identificar, interagir e expressar-se. Evoluímos, aprendemos,
apreendemos nas relações interpessoais. A sociometria proporciona essa compreensão
das relações sociais que existem nos grupos. Deste modo surgem outras técnicas que
derivam dela como o sociodama e o psicodrama. O sociodrama funciona de maneira mais
abrangente, trabalha o problema como um todo, por exemplo: se o assunto em pauta for
o racismo, o trabalho desenvolvido vai tratar do racismo de modo geral, já no psicodrama
será abordado de forma restrita, será escolhido um caso individual para ser analisado. Na
educação, o psicodrama é inserido como método pedagógico, ao mesmo tempo em que
trata problemas existenciais, age como instrumento facilitador, proporcionando ao
educador uma metodologia inovadora e capaz de desempenhar papeis importantes dentro
da sala aula. Romaña fala do papel do psicodrama na educação, explana que:
Como método didático o psicodrama garante aquisição do
conhecimento em nível intuitivo e em nível intelectual, mas também
leva a uma participação maior do aluno e a utilização do seu corpo,
permitindo ao professor, ao mesmo tempo, o manejo do grupo como
unidade (ROMAÑA, 1996, P. 29)

A forma como o educador elabora suas aulas é muito importante para o
desenvolvimento do aluno. Quando o professor aplica o método psicodramático, ele
possibilita que o aluno interaja de forma espontânea. Como em uma brincadeira de roda
na qual todos participam, no teatro terapia não é diferente, a participação de todos ou de
um grupo é essencial para uma boa avaliação, tanto do grupo, como individualmente, pois
será observada a maneira como cada um reage durante as apresentações. Romaña (1996,
p.28) diz que “conhecimento é tudo aquilo que pode ser apreendido sensível ou
intelectualmente, pelo estudante, com a intervenção, é claro, da sua afetividade que
permeia ou seleciona sua compreensão”. O afeto é um fator primordial quando falamos
em educação, as relações de afeto, estreitam os laços entre os indivíduos, seja no ambiente
escolar ou em qualquer outro grupo social, é imprescindível que haja uma relação de afeto
entre os membros do grupo, por menor que seja essa aproximação ela irá se estreitar no
decorrer das cenas, os questionamentos surgem momentaneamente, sempre há no grupo
aqueles que se destacam por possuírem um senso crítico mais apurado. Mas o que intriga
e desperta o educador é aquele que consegue romper a barreira da opressão e se desfazer
de suas amarras invisíveis, e deixa sua espontaneidade e criatividade fluírem
naturalmente. Porém, segundo Romaña quando um aluno exprime suas dificuldades para
compreender, interpretar ou manejar algum conhecimento novo, já não é apenas o
professor quem deve ser ativo e encontrar a forma de motivar os alunos em relação ao
problema, mas sim todos os companheiros devem colaborar para que isso ocorra
(ROMAÑA,1996, p.32).
O princípio norteador do psicodrama é justamente esse, despertar no grupo a
empatia, onde se colocar no lugar do outro passa a ser algo intuitivo, sendo desnecessário
a intervenção do professor durante as apresentações do teatro terapia, o educador possui
o papel de mediador, mas só entra em cena caso seja necessário. A preparação do
ambiente é muito importante, é aconselhável que haja uma preparação de antecedência
para que a apresentação não fique totalmente improvisada, o improviso só é bem vindo
quando parte da plateia, tem o poder de intervir. Segundo Romaña ( 1996, p.46):
Relacionar psicodrama e pedagogia não é tarefa fácil, pois a pedagogia,
como disciplina que concentra o estudo da teoria e da pratica no campo
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da educação, ocupa uma área muito vasta da reflexão e da ação
humanas. Por outro lado, o psicodrama, caso sejam consideradas
também as teorias e as técnicas que lhe são próprias, constitui uma
pratica e uma ideologia de vastos alcances.

Todo método inovador sofre com a possibilidade do fracasso, assim ocorreu com
algumas disciplinas reflexivas que hoje faz parte do currículo escolar. Com o psicodrama
não seria diferente, sua origem na educação esteve ligada a resolução de conflitos.
Segundo Romaña (1996, p. 46) “sua primeira aplicação no meio escolar foi àquela
relacionada com a objetivação de dificuldade entre os alunos, a resolução de problemas
com disciplinas e a orientação de comportamentos e vocações”. Porém, ela viria a agregar
com sua pratica, uma terapia ao alcance de todos, dentro do próprio espaço escolar, de
certo modo estamos falando de um método que tem víeis artísticos, e no próprio currículo
escolar já existem disciplinas que desenvolvem trabalhos artísticos, seria viável unir o útil
ao agradável e abraçar as possibilidades, transformando algo que é limitado em uma
ferramenta transformadora.
A partir desse contexto, é interessante que seja investigado como esses elementos
são recepcionados pelas crianças e adolescentes, bem como as informações serão
processadas pelo inconsciente dos leitores ao atribuir significado e considerar
semelhanças com sua esfera social, sendo possível observar manifestações simbólicas e
projetivas despertadas na criança através da arte e indagar como os significados mais
profundos do psicodrama se relacionam com o contexto real da vida.
[...] podem servir como um mediador simbólico ao permitirem que a
criança, ainda imatura psiquicamente, se aproxime de seus conflitos
através do distanciamento no tempo e no espaço. Assim, os contos
também podem auxiliar no enfrentamento de seus aspectos mais
amedrontadores, ao mesmo tempo em que as mantêm distante destes.
(ZINELLI, 2015, p. 4)

A partir desse contexto o teatro apresenta-se com o propósito de correlacionar os
enredos construídos e o significado da vida atribuído pelas crianças e adolescentes,
através de reflexões, ao evidenciar sua preferência por alguma dramaturgia específica, a
criança direciona seus conflitos vivenciados naquele momento com um personagem que
lhe pareça familiar, que lhe atribua soluções para os seus problemas tecendo a
oportunidade de projetar sua atenção para elementos subliminares presentes em sua
atuação, potencializando os aspectos conceituais da psicanálise, criando possibilidades e
considerações acerca deles, vendo novas formas de pensamentos distintos para a
resolução de conflitos de sentimentos presentes na subjetividade do sujeito.
[...] Falam de suas graves pressões interiores de um modo que ela
inconscientemente compreende e, sem menosprezar as lutas íntimas
mais sérias que o crescimento pressupõe, oferecem exemplos tanto de
soluções temporárias quanto permanentes para as dificuldades
permanentes. (BETTELHEIM, 1980, p. 13)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebemos que o método do psicodrama é de grande relevância dentro do espaço
escolar, assim como é notório a sua importância para tratar desde pequenos a grandes
traumas. De inicio há uma resistência de alguns alunos a participarem dos laboratórios de
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teatro de grupo, contudo, depois que eles conseguem se envolver na trama, sua
participação é totalmente espontânea e transformadora, agregando compreensões e
avaliando os conflitos internos mediante uma ótica distinta. O psicodrama torna-se um
importante método pedagógico e aliado do professor, uma vez que envolve dinamicidade
e o lúdico, sendo capaz de envolver o público em que o trabalho seja direcionado
proporcionando resultados significativos a partir do contexto utilizado nas encenações.
Esse é um estudo que tendo o laboratório de teatro imagem na sala de aula, procura
extrair aspectos psicológicos e sociais que atravessam o teatro do oprimido, e
principalmente na modalidade do teatro-imagem e com seus respectivos propósitos e
aspectos terapêuticos. Queremos na verdade adentrar no campo pedagógico do drama e
suas abordagens psicossociais. Este estudo, no momento, está iniciando, portanto ecoam
aqui, na guisa de conclusão, mais perguntas e indagações do que antes um resultado
seguro da atuação do teatro na escola e seu caráter terapêutico no ambiente escolar.
Continuaremos nosso estudo no intuito de compreender o que é de fato terapêutico na
vivencia teatral na sala de aula. Quais aspectos terapêuticos podem ser levados em
consideração na escola? De que modo o teatro poderá contribuir com as pessoas no
âmbito escolar? Por que o teatro provoca discussões de cunho individual e coletivo? O
teatro nessa abordagem tem a função de solucionar, “curar”, ou é apenas um método
pedagógico que suscitará as atenções para problemas do aluno que será encaminhado para
os profissionais da área?
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS E ORGANIZAÇÃO NO PERÍODO DE
ACOLHIMENTO E DA ADAPTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Benjamim Machado de Oliveira Neto17
RESUMO
A proposta visa desenvolver um estudo sobre as políticas educacionais e organização no
período de acolhimento e da adaptação na Educação Infantil, sendo um trabalho que
aborda a necessidade das crianças adaptarem-se à nova realidade e a importância da
instituição oferecer as condições adequadas. O objetivo do trabalho é apresentar uma
pesquisa que abrange o estudo acerca da acolhida das crianças na instituição e refletir
sobre a complexidade do processo de adaptação, a fim de mostrar que é um momento
ímpar para o desenvolvimento afetivo e social. Conhecer as teorias sobre o contexto
histórico da concepção da criança e da infância, as políticas nacionais e a organização do
ambiente escolar. Analisar o nível de complexidade do processo de acolhimento e
adaptação no período que os alunos começam a estudar, já que é um momento onde as
crianças se deparam com um mundo novo e tem que lidar com diversas situações. O
procedimento metodológico tem como base a investigação bibliográfica e de materiais
específicos, como a leitura de artigos científicos, teses, monografias e livros, tais como:
Ahmad (2009); Aries (1981); Kramer (2006); Ortiz (2000); Oliveira (2002). A evolução
histórica da concepção da criança e da infância é um estudo que se desenvolveu em
diferentes conceitos no decorrer do tempo, já que no primeiro momento era considerado
a vida do sujeito, enquanto na segunda etapa, analisou-se a história, o meio social e a
cultura do indivíduo. Após a escola virar um lugar regulamentado por leis, com base em
direitos e garantias, as instituições passaram a ser um local administrativo e da
responsabilidade do governo, com um modelo de ensino que possibilitaria um maior
acesso à população e com um funcionamento amplo para atender à demanda da sociedade.
Desse modo, o período do acolhimento e adaptação na educação infantil é um momento
difícil, seja para a relação dos pais com os filhos quanto para os educadores e os alunos,
tendo em vista que é uma situação que afeta a todos que estão envolvidos e mostra a
importância da parceria entre a família e a escola para criar um ambiente que possibilite
atender às demandas das crianças. Por fim, a pesquisa é composta por seguintes tópicos:
linhas históricas sobre a concepção de criança e infância; as políticas nacionais; a
organização do âmbito escolar; o valor do período de acolhimento e da adaptação.
Palavras-chave: Políticas Educacionais. Organização. Acolhimento. Adaptação.
Educação Infantil.

INTRODUÇÃO
O presente estudo busca realizar uma pesquisa acerca do tema as políticas e
organização no período de acolhimento e da adaptação na Educação Infantil, como uma
forma de refletir sobre o planejamento em tal período, já que é um momento novo para
as crianças e que exige da escola um conjunto de estratégias para atender a demanda.
O principal objetivo do trabalho é desenvolver uma estudo que engloba a acolhida
das crianças na escola e a complexidade do processo de adaptação, sendo um momento
Graduando no curso de Pedagogia, Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central –
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de suma importância para o desenvolvimento social e afetivos dos estudantes em tal
período do ensino infantil.
Conhecer as teorias sobre a concepção da criança e da infância, as políticas
nacionais e a organização do ambiente escolar; analisar o nível de complexidade do
processo de acolhimento e adaptação no período que os alunos começam a estudar, já que
é um momento onde as crianças se deparam com um mundo novo e tem que lidar com
diversas situações.
A pesquisa tem por justificativa ter um contato com as teorias sobre o processo de
acolhimento e adaptação, para construir um trabalho que possibilite conhecer o contexto
histórico, as políticas nacionais e a organização do ambiente escolar, como uma forma de
entender um dos períodos mais importantes da vida do ser humano.
O planejamento do ambiente escolar na educação infantil é um momento rico para
construir um trabalho que possibilite organizar o período de acolhimento e adaptação,
com o objetivo de acolher o aluno de forma individual e coletiva, abordando as diversas
situações e grupos sociais existentes em sala de aula.
Por sua vez, a escola deve organizar um ambiente flexível, devendo promover o
bem estar, a autonomia e a confiança, onde o aluno sinta-se acolhido e desperte o
sentimento de pertencimento do lugar que está inserido, sendo uma situação que permita
desenvolver novas habilidades, saberes e aprendizados.
Dessa forma, a criança que apresenta dificuldade em tal momento pode
desenvolver reações emocionais e psicológicas, como o medo, a ansiedade, a insegurança,
o estresse e o desespero, na qual passará pela experiência que envolve o distanciamento
dos pais, o afastamento do conforto de casa e o desafio de enfrentar uma situação
desconhecida.
Por isso, a escola têm um papel essencial no momento de educar e cuidar dos
alunos, no sentido de não exercer apenas uma função, mas de ter preparado para lidar
com as diversas situações com que se deparam no cotidiano, devendo levar em conta as
necessidades psicológicas, biológicas e sociais das crianças.
No entanto, o ensino de educação infantil tem mostrado dificuldade em trabalhar
o período de acolhimento e adaptação, seja por uma questão de falta de recursos
financeiros e de profissionais capacitados, sendo uma realidade ainda mais preocupante
quando a referida instituição é visto como um negócio lucrativo e lugar para depósito de
alunos.
As literaturas usadas para fundamentar o trabalho aborda um conjunto de autores
e profissionais da área da educação, história e psicologia, sendo eles: Ahmad (2009);
Aries (1981); Kramer (2006); Oliveira (2002); Ferreira (2000); Fortunati (2009); Craidy
(2011); Schitz (2000).
Assim, o estudo apresentará a importância de valorizar o período de acolhimento
e da adaptação da educação infantil, como uma forma de refletir sobre a complexidade de
tal processo na vida escolar das crianças, levando em conta tais assuntos: linhas históricas
sobre a concepção de criança e infância; as políticas nacionais e a organização do
ambiente escolar; o valor do período de acolhimento e da adaptação.
LINHAS HISTÓRICAS SOBRE A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E CRIANÇA
Com a apresentação do resumo e introdução, deve-se começar o primeiro assunto
do trabalho, mas antes de iniciar tal tópico e a construir o mesmo, é conveniente
contextualizar o período da história, o conceito de criança e infância, como uma forma de
entender o processo de evolução.
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A concepção de criança e da infância é uma ciência que se desenvolveu em
diferentes conceitos em cada período durante o tempo, que levou em conta a trajetória
histórica, o meio social e a cultura (OLIVEIRA, 2002).
Dessa forma, a concepção de criança e da infância foi uma construção social, não
apenas a questão da experiência do indivíduo em contato com as atividades e no convívio
com o grupo, mas de um processo que envolve o tempo e a influência da história, que
mostra diversas realidades e diferentes momentos.
Para compreender a concepção de criança e da infância é primordial analisar o
posicionamento da estudiosa Zilma de Moraes Oliveira (2002, p.58) sobre o contexto
histórico da educação das crianças, a relação com a família e o trabalho que
desempenhava, no período da pré-história:
Ao longo de muitos séculos, o cuidado e a educação das crianças
pequenas foram entendidos como tarefas de responsabilidade familiar,
particularmente da mãe e de outras mulheres. Logo após o desmame, a
criança era vista como pequeno adulto e, quando atravessava o período
de dependência de outros para ter atendidas suas necessidades físicas,
passava a ajudar os adultos nas atividades cotidianas, em que aprendia
o básico para a sua integração social.

Conforme o estudo do autor torna-se possível analisar que surgiram diversas
concepções acerca de infância e que dividiu o pensamento de estudiosos, que para eles a
criança era considerada como um adulto em miniatura e a educação se davam em convívio
com a família em conjunto com o lugar em que estava inserido, por meio da relação com
a mãe e tarefas do cotidiano.
Por sua vez, as crianças eram vistas em seu começo de vida como uma espécie de
“animalzinho” engraçado e que servia para divertir os adultos, bem como o tratamento
era diferente para os indivíduos do sexo masculino e feminino, onde os meninos tinham
que fazer a mesma atividade do adulto, enquanto as meninas eram tratadas sem afeto,
como se fosse um objeto para ser utilizado no momento do ato sexual.
De acordo com a estudiosa Leila Ahmad (2009, p.1) sobre a construção social e a
definição de infância, em um período que a criança começa a ganhar espaço e que marca
o contexto da Idade Antiga, sendo um fator essencial para compreender o processo que
influenciou a história, como é possível analisar:
O conceito de infância é fruto de uma construção social, porém,
percebe-se que sempre houve criança, mas nem sempre infância. São
vários os tempos da infância, estes apresentam realidades e
representações diversas, porque nossa sociedade foi constituindo-se de
uma forma, em que ser criança começa a ganhar importância e suas
necessidades estão sendo valorizadas, para que o seu desenvolvimento
seja da melhor forma possível, e que tudo aconteça no seu verdadeiro
tempo.

Segundo a autora, analisa-se que tal definição é um fator social, onde existia a
criança, mas não tinha a concepção de infância, sendo uma questão construída no decorrer
do tempo e que sofreu influência da história, para que fosse possível a criança ter o seu
valor respeitado e o reconhecimento como ser humano.
Nesse sentido, o estudo de Sonia Kramer (2006, p.14) torna-se de suma
importância para complementar e aprofundar o contexto sobre a concepção de infância,
tendo em vista que tal período ocorreu de forma evolutiva:
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A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas
de organização da sociedade. Assim, a ideia de infância não existiu
sempre da mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância surgiu
com a sociedade capitalista, urbano-industrial, na medida em que
mudavam a inserção e o papel social da criança na comunidade.

Por mais que a criança estivesse ganhando espaço na sociedade e recebendo o
valor que antes não tinha, não levando em conta o tempo e as suas necessidades mais
básicas, mesmo assim ainda não havia o sentimento e o afeto de infância, no sentido que
o cuidado e a educação era precário, tornando-se em uma situação que afetava a saúde, o
bem estar e o desenvolvimento, já que não possuía diferenças entre os adultos e crianças.
Nota-se ainda que, na Idade Média existia um comportamento desumano e
irresponsável, onde os adultos não tinham conhecimento, sentimento e preparação para
cuidar das crianças, que mostra uma situação de muito sofrimento e abandono, tanto por
acharem que não iam sobreviver quanto por não querer desperdiçar o tempo com uma
pessoa considerada um ser selvagem.
Por esta razão, é fundamental mostrar o pensamento do autor Philippe Áries
(1981, p.1) sobre a relação da família com os filhos e o sentimento que eles tinham em
tal época, que o estudioso conceitua de “paparicação:
Contudo, um sentimento superficial da criança – a que chamei de
“paparicação” – era reservado a criancinha em seus primeiros anos de
vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se
divertem com a criança pequena como um animalzinho, um
macaquinho impudico. Se ela morresse então, como muitas vezes
acontecia, alguns podiam ficar desolados, mas a regra geral era não
fazer muito caso, pois outra criança logo a substituiria. A criança não
chegava a sair de uma espécie de anonimato.

Conforme o pensamento do autor, observa-se que o estudioso analisou que a
criança não era somente um “animalzinho” engraçado ou um objeto sem significado, mas,
tratava-se, acima de tudo, de um ser humano com sentimentos e valores, que possibilitou
criar a definição de “paparicação” para explicar tal condição, fase e período.
POLÍTICAS NACIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Com advento dos direitos e garantias no âmbito da educação infantil, bem como
a influência da política, do governo e das entidades públicas em favor da expansão do
acesso às escolas, os estudiosos começaram a estudar a postura das crianças e teorizaram
que a infância é uma fase especial da vida, que reforçou a ideia dos estudantes terem as
necessidades atendidas e protegidas por lei específica, resultando em uma legislação
reconhecida pela Constituição Federativa do Brasil de 1988 (CRAIDY, 2011).
A Constituição Federal de 1988 foi essencial para regulamentar o direito e
garantias das crianças ao acesso à escola de educação infantil, a creche e pré-escola, bem
como proporcionou a gratuidade do ensino público em todas as modalidades e níveis do
sistema escolar, com base em uma concepção pedagógica e de políticas educacionais, que
contribuiu para o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, histórico, humano e cultural
dos estudantes (FERREIRA, 2000).
Neste sentido, a conquista de tais direitos e garantias não favoreceram somente as
crianças, mas tinha que englobar os adolescentes, e se transformou em um dever da
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família, da sociedade e do Estado assegurar a educação, a dignidade, a cultura, a saúde, a
vida, lazer e a alimentação.
A obra da teórica Maria Carmem Craidy (2011, p. 24) explica que as leis que
garantem um conjunto de direitos das crianças e dos adolescentes passaram a ter uma
legislação específica denominada de ECA (Estado da Criança e do Adolescente), sendo
um mecanismo jurídico que possibilitou elaborar conselhos e diretrizes políticas, como
uma forma de expandir a proteção contra a violência, negligência e exploração:
O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei fed. 8.069/1999, também
conhecida como ECA, explicitou melhor cada um dos direitos da
criança e do adolescente, bem como os princípios que devem nortear as
políticas de atendimento. Determinou ainda a criação dos Conselhos
das Crianças e dos Adolescentes e dos Conselhos Tutelares. Os
primeiros devem traçar as diretrizes políticas e os segundos devem zelar
pelo respeito aos direitos das crianças e adolescentes, entre os quais o
direito à educação, que para as crianças pequenas incluirá o direito as
creches e pré-escolas.

De acordo com a autora, a Lei Federal 8.069/1999 foi um dispositivo legal que
elaborou normas e direitos, com base em princípios e garantias constitucionais, que busca
proteger, defender e atender as crianças e os adolescentes, por meio de conselhos e
estatutos, tanto para facilitar o acesso à educação de qualidade quanto para oferecer um
conjunto de políticas públicas que asseguram a dignidade e a integridade física.
O acesso à educação e a oferta de políticas públicas direcionadas para o ensino
infantil, somado à legislação, o estatuto e conselho, que resultou em um conjunto de
direitos e garantias para proteger as crianças e os adolescentes, sendo uma conquista que
levou anos e por meio de lutas no decorrer da história, tornou-se uma base para elaborar
um mecanismo de fiscalização para combater o desvio de investimentos, as irregulares na
administração e os abusos na escola.
Após a construção de um sistema de fiscalização e a criação de políticas públicas
para assegurar o direito das crianças e adolescentes, a educação ganha uma legislação
chamada de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dispositivo legal n°
9394/96, que resultou em novas formas de organização e prática educativa voltadas para
os níveis escolares, inclusive, para a definição do ensino infantil como a primeira etapa
do modelo básico educacional (OLIVEIRA, 2002).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação não definiu apenas o ensino infantil como
o primeiro nível do sistema educacional básico, mas, de uma forma geral, transformou a
instituição em local que trabalha a função social e humana, tanto para a formação cidadã
quanto para o desenvolvimento integral das crianças, levando em conta os aspectos
cognitivos, psicológicos e físicos, sendo um direito da família e dever do Estado.
Para compreender a importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o
Conselho e o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes, analisa-se o pensamento da
teórica Maria Clotilde Ferreira (2000, p. 184), que afirma que o ECA:
Inseriu as crianças e adolescentes no mundo dos direitos humanos. O
ECA estabeleceu um sistema de elaboração e fiscalização de políticas
públicas voltadas para a infância, tentando com isso impedir
desmandos, desvios de verbas e violações dos direitos das crianças.
Serviu ainda como base para a construção de uma nova forma de olhar
a criança: uma criança com direito de ser criança. Direito ao afeto,
direito de brincar, direito de querer, direito de não querer, direito de
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conhecer, direito de sonhar. Isso quer dizer que são atores do próprio
desenvolvimento.

Conforme a teoria da estudiosa, a LDB e o ECA foram uma conquista para a
família, a comunidade, a educação e o Estado, no sentido de que trouxe um conjunto de
políticas públicas e apoio do governo para garantir os direitos das crianças e dos
adolescentes, que permitiu combater desvios na administração escolar e proteger o
desenvolvimento dos alunos.
ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE ESCOLAR
A partir dos dispositivos ligados a Constituição Federal, LDB e ECA, o ensino
infantil começou a ser reconhecido e valorizado como um direito fundamental para as
crianças de 0 a 5 anos de idade, com o objetivo de desenvolver os aspectos cognitivos,
sociais, psicológicos, físicos e linguísticos, já que estabeleceu a primeira etapa da
educação básica, sendo um local que trabalha a formação e a função cidadã, devendo ter
apoio da família, da comunidade e do Estado.
Para ofertar um ensino de qualidade e uma educação que favoreça o
desenvolvimento das crianças, como um sujeito histórico e social, a escola deve refletir
sobre a organização e o planejamento do ambiente escolar, para que seja possível
construir um trabalho que acolha, cuide e eduque os estudantes, devendo promover um
espaço de interação, experiências e vivências com a realidade.
A organização do ambiente escolar na educação infantil deve construir um
trabalho que possibilite conhecer a realidade das crianças, com o objetivo de criar uma
articulação com o conhecimento e aprendizagem que envolva diversas formas de
linguagem, no sentido de que o professor tem que organizar o tempo, o espaço, o material
e a prática educativa, conforme as experiências e vivências dos estudantes (GIL, 2014).
Dessa forma, o educador deve elaborar uma ação pedagógica com base nas
experiências e vivências das crianças e, ao mesmo tempo, acolher o aluno de forma
individual e coletiva, abordando as diversas situações e grupos sociais existentes em sala
de aula, para que seja possível se apropriar dos diferentes espaços e possibilidades de
interação com a realidade, os colegas e adultos.
O estudo da teórica C. ReggioEmilia Rinaldi (2002, p. 77) é um conteúdo que
aborda o espaço, a organização e planejamento escolar, como uma forma de analisar que
é um local que não apenas tem uma função, mas que pode desenvolver um trabalho que
permite criar uma interação da criança com o meio em que está inserido, os colegas e
adultos:
[...] O ambiente escolar deve ser um lugar que acolha o indivíduo e o
grupo, que propicie a ação e reflexão. Uma escola ou creche é antes de
tudo, um sistema de relações em que as crianças e os adultos não são
apenas formalmente apresentados e organizados, que são uma forma de
nossa cultura, mas também a possibilidade de criar uma cultura. [...] É
essencial criar uma escola ou creche em que todos os integrantes
sintam-se acolhidos, um lugar que abra espaço às relações.

Conforme a autora, o espaço escolar é um lugar amplo e significativo para as
crianças, tanto para construir a relação com o meio social quanto a interação com os
adultos, como uma função de acolhimento e de estimular a capacidade ativa dos
estudantes, que demonstra a importância de implantar um sistema de organização que vai
além do padrão estabelecido pelo governo.
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Por isso, a escola deve planejar um ambiente flexível, com base nas experiências
e vivências das crianças, devendo promover o bem estar, a autonomia e a confiança, onde
o aluno sinta-se acolhido e desperte o sentimento de pertencimento do lugar em que está
inserido, sendo uma situação que permita desenvolver novas habilidades, saberes e
aprendizados.
À criança não basta fazer parte de um ambiente escolar organizado, mas o
professor deve desempenhar um papel que desafie as capacidades e competências dos
estudantes, no sentido que desenvolva a solidariedade, a criatividade e a personalidade,
devendo existir a união do sujeito com o lugar em que está inserido e na relação com os
adultos.
Uma maneira de conhecer a relação da organização e planejamento no ambiente
escolar na educação infantil, faz-se necessário incluir na estrutura do trabalho o estudo de
Egídio Schitz (2000, p. 101), como uma forma de refletir sobre a importância de realizar
uma atividade elaborada, com base em uma ação técnica, profissional e científica:
Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O
planejamento é uma espécie de garantias de resultados. E sendo a
educação, especialmente a educação escolar, uma atividade sistemática,
uma organização da situação de aprendizagem, ela necessita
evidentemente de planejamento muito sério. Não se pode improvisar a
educação, seja ela qual for o seu nível.

De acordo com o teórico, a ação de organizar e planejar o espaço escolar não pode
ser realizado de qualquer forma, ainda mais quando a educação precisa mostrar resultados
e formar pessoas capacitadas, sendo uma situação que exige um plano que apresente um
conjunto de atividades que não criem uma rotina de repetições e monótonas, mas que
deve levar em conta o tempo de aprendizado e o desenvolvimento humano dos estudantes.
Por sua vez, a organização do ambiente da Educação Infantil deve ter uma função
que oferta um serviço coletivo e uma ação cooperativa que trace estratégias que
contribuam com a construção humana, social e cognitiva da criança, devendo a escola, os
gestores, os educadores, os funcionários e profissionais realizarem um trabalho em
conjunto e, ao mesmo tempo, terem um olhar e escuta sensível as diversas situações que
ocorrem durante as aulas, por mais que cada um tenha um papel específico.
O VALOR DO PERÍODO DE ACOLHIMENTO E ADAPTAÇÃO
Finalizado o terceiro componente da pesquisa, como foi possível acompanhar
anteriormente, deve-se iniciar o próximo assunto, que abordará o tópico sobre o valor do
período do acolhimento e adaptação na educação infantil e como tal processo é importante
para a construção humana, intelectual, afetiva e social dos alunos.
No decorrer da história, conforme os estudos abordados durante a pesquisa em
questão, é possível refletir que por muito tempo a educação foi considerada uma forma
de controlar e domesticar, com base em um modelo autoritário, que ignorava o choro e
não levava em conta as necessidades dos alunos.
O processo de acolhimento e adaptação começa na relação dos familiares com a
escola, já que a família tem um papel fundamental no momento de escolher a instituição
para os filhos e o colégio deve passar segurança suficiente para influenciar a decisão dos
pais em tal processo, mostrando que é uma situação tão difícil e complexa que não basta
apenas matricular as crianças, mas possibilitar que todos os responsáveis participem.
Para compreender a complexidade do processo de acolhimento e da adaptação no
ensino infantil, mais especificamente, a relação da família, escola e crianças, torna-se
ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

44

importante mencionar o estudo da autora Giandréa Strenzel (2002, p.3), como é possível
analisar:
Inserção, ingresso, acolhida, não é uma questão de adaptação no sentido
de modulação, que considera a criança como um sujeito passivo que se
submete, se acomoda e se enquadra a uma dada situação. É um
momento fundamental e delicado que não pode ser considerado como
simples aceitação de um ambiente desconhecido e de separação da mãe
ou de uma figura familiar, ou de fazer a criança parar de chorar.

Como é possível observar no estudo do autor, o período de adaptação não pode
ser considerado uma forma de submeter a criança a determinada situação que venha forçála a aprender a lidar com tal processo, devendo existir a compreensão de que é um
momento complexo e difícil para todos os envolvidos, que mostra que não é uma questão
relacionada somente a uma nova realidade e uma etapa da vida dos alunos.
Desse modo, o período de acolhimento aparece como um fator de suma
importância para a construção da segurança e confiança da criança, como um processo
que não deve ser abordado apenas no começo das aulas e em casos que necessite utilizar
tal método, mas que precisa ser realizado durante a rotina escolar e em todas as situações
que os alunos estejam envolvidos, para que seja possível oferecer cuidados e proteção.
A autora Gisele Ortiz (2000, p.4) apresenta um estudo sobre o acolhimento e a sua
importância para o desenvolvimento da criança, mais especificamente, as etapas que
envolvem tal processo e que não pode ser um fator considerado somente no início das
aulas, onde a estudiosa explica que:
O acolhimento traz em si a dimensão do cotidiano, acolhimento todo
dia na entrada, acolhimento após uma temporada sem vir à escola,
acolhimento quando algum imprevisto acontece e a criança sai mais
tarde, quando as outras já saíram, acolhimento após um período de
doença, acolhimento por que é bom ser recebida e sentir-se importante
para alguém.

De acordo com o entendimento da autora, o período de acolhimento das crianças
a uma nova realidade é um processo complexo, tanto para a família quanto para os
professores, seja em casa, na escola, no meio social ou em qualquer outro lugar, que
mostra a importância de ter educadores capacitados para recepcionar e cuidar dos alunos
e, ao mesmo tempo, a instituição deve oferecer um planejamento que possibilite
desenvolver métodos especiais para deixar os estudantes mais tranquilos e familiarizados
com o novo ambiente.
Por isso, é primordial analisar que no período de acolhimento e adaptação não seja
apenas um processo de aparências ou superficial, mas que a escola venha a disponibilizar
um ambiente amplo para envolver a família, os professores e os funcionários, para que
seja possível criar um local adequado de interação, intervenção e mediação com os
adultos, com a finalidade de construir valores, o vínculo afetivo e o aprendizado.
É oportuno incluir nesse contexto o entendimento do estudioso Aldo Fortunati
(2000, p.49) sobre o valor do período de adaptação na educação infantil para a vida das
crianças e a importância do papel da família para contribuir em tal processo, sendo uma
situação que mostra a necessidade de criar um ambiente acolhedor e que possibilite
construir uma relação efetiva, como é explicado pelo autor:
A adaptação à escola de educação infantil não só representa um
acontecimento de transição e mudanças para as crianças e os pais, como
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é também o teste das ideias dos adultos sobre as potencialidades das
crianças e sobre o acontecimento da separação. [...] também por esse
motivo, muitas das conceitualizações que ainda amadurecem no seio do
desenvolvimento da clássica teoria do apego se mostram incautamente
resumidas demais em relação a, pelo menos três tipos de questões. [...]
à pouca consideração das efetivas potencialidades das crianças diante
da experiência, da expansão e da mudança do próprio e habitual
contexto da vida; a suposição de que o habitual contexto de vida de uma
criança pequena antes da experiência da escola de educação infantil se
caracteriza por uma alta estabilidade ambiental-relacional; ao
superdimensionamento da função mediadora das figuras dos adultos no
contexto da primeira adaptação das crianças na escola de educação
infantil.

Conforme o estudo do autor, nota-se o quanto é importante o período de adaptação
para o desenvolvimento das crianças no ensino infantil e a participação da família para
contribuir em tal processo, sendo uma situação complexa tanto para os pais quanto para
os professores, devendo construir um trabalho de intervenção e mediação, ainda mais
quando os responsáveis são pessoas desconhecidas e o ambiente apresenta determinadas
regras ou normas que os alunos devem seguir.
Por esta razão, o período de adaptação mostra-se um processo amplo e que exige
uma prática docente que utilize métodos estratégicos, tanto para trabalhar a acolhida
escolar quanto para auxiliar no momento da ausências dos pais, já que a sala de aula é um
lugar em que as crianças podem vir a apresentar um comportamento que expressa reações
ligados ao medo, à ansiedade, à expectativa e ao estresse, devendo a instituição
desenvolver uma forma mediadora capaz de equilibrar o conflito, o aprendizado e a
socialização.
Desse modo, é conveniente verificar a explicação da autora Natasha Sheffer
(2003, p.75) acerca do comportamento das crianças no ambiente escolar, das emoções
que apresentam no decorrer do processo de aprendizagem, da prática docente como uma
forma afetiva e a sensibilidade do professor para compreender tal processo. A estudiosa
relata que:
Ser afetivo não é simplesmente gostar e ser meigo, mas é conhecer a
história pessoal e social do aluno. Estabelecer um vínculo é papel do
professor, mas o aluno tem que estar pronto para isso. Compete ao
professor ter sensibilidade suficiente para preparar e criar o vínculo. O
professor tem que ter essa aptidão de saber acolher a criança.
Acreditamos que para organizar a aprendizagem é necessário uma
organização interna: uma criança que não se dá bem com o professor,
não aprende, o emocional bloqueia e isso acontece com os adultos e as
crianças.

Com base no pensamento da autora, torna-se possível analisar que o educador não
é somente um instrumento que repassa o conhecimento, mas, de uma forma geral, tem
um papel de suma importância para verificar a história e os fatores sociais da criança, no
sentido de que deve se mostrar preparado e ter sensibilidade para construir o vínculo com
os alunos, devendo criar uma relação saudável, acolhedora e afetiva.
Observa-se ainda que, o quanto a família, a escola e o docente têm uma função
essencial no período do acolhimento e da adaptação, como um fator que pode suprir as
necessidades emocionais, afetivas e sociais dos alunos e, ao mesmo tempo, para trabalhar
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as informações, as experiências e vivências que ocorrem na rotina escolar, tanto para
construir a aprendizagem quanto para gerar mudanças no desenvolvimento humano.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a base no conteúdo exposto, torna-se possível identificar o interesse de
abordar o tema da pesquisa, que buscou estudar a política e organização no período do
acolhimento e da adaptação na educação infantil, mais especificamente, o valor que tal
momento pode proporcionar ao desenvolvimento do ser humano, a importância de
analisar o trabalho realizado pela instituição no cuidado dos alunos e a participação da
família para contribuir no processo de adaptação dos filhos.
Conforme o estudo apresentado, nota-se o quanto é importante abordar tal assunto
e como o referido objeto é um campo novo, que precisa ser mais investigado e explorado,
sendo um ambiente significativo para o desenvolvimento afetivo, psicológico, intelectual
e social da criança.
A educação infantil não pode ter apenas os professores qualificados e capacitados
para que seja possível oferecer as condições adequadas para o desenvolvimento das
crianças no período em que começa a estudar; a escola deve fazer a sua parte e
desempenhar o seu papel, devendo estar preparada, organizada e estruturada, como a
dimensão das salas, o formato das janelas, o tamanho da área de recreação, o espaço
confortável e o ambiente verde.
Desse modo, o colégio não é somente a infraestrutura física e a extensão
geométrica, mas, principalmente, tem que ser um local que trabalhe o interesse em
aprender, a construção do conhecimento, a produção das relações sociais, o processo de
adaptação e o desenvolvimento das crianças.
Por isso, o período de acolhimento e adaptação não é somente um processo de
aparências, mas que a escola venha a disponibilizar um ambiente amplo para envolver a
família, os professores e os funcionários, para que seja possível criar um local adequado
de interação, mediação e intervenção.
Nesse sentido, o período de adaptação mostra-se um processo complexo e que
exige uma prática docente que utilize métodos estratégicos, tanto para abordar a rotina
escolar quanto para auxiliar no momento da ausências dos pais, devendo a instituição
desenvolver uma atividade mediadora capaz de equilibrar o conflito, o aprendizado e a
socialização.
Por fim, o período de acolhimento e adaptação no ensino infantil é um momento
significativo para a criança, independente da sua classe social e história de vida, sendo
um processo que afeta a todos de alguma forma, seja positivamente ou negativamente, no
sentido de que o indivíduo está exposto a sofrer influência do meio em que está inserido
e com as novas experiências, mostrando que tal construção ocorre desde o nascimento,
com o passar do tempo e reaparece toda vez que surge uma nova situação.
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A BRINCADEIRA E A CRIANÇA: por que as crianças jogam?
Hélio Junior Rocha de Lima18
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RESUMO
Partindo de leituras, vivências e experiências decorrentes do componente curricular
obrigatório Corpo, Movimento e Ludicidade, disciplina do sétimo período do Curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
este trabalho traz como problemática algumas questões que surgiram durante as
discussões em sala de aula: “Qual a necessidade de comprar compulsivamente brinquedos
industrializados?”; “Por que, em alguns casos, os pais compram os brinquedos para seus
filhos e não os permitem brincar e explorá-los de forma livre?”; “Por que os pais não
constroem os brinquedos e, quando os constroem, não fazem junto com as crianças?”.
Essas questões nos instigaram a pesquisar, na bibliografia indicada no programa do
componente curricular e em outras fontes, estudos que abordam a importância do jogo e
das diversas brincadeiras no desenvolvimento da criança. Para tanto, fundamentamos
nosso dissertar em Jean Chateau, no concernente aos resultados dos temas já estudados
por esse autor. As experiências práticas em sala de aula, as reflexões e discussões sobre
o estado de ludicidade experimentado pelos formandos, abrem um leque de possibilidades
acerca do conceito de ludicidade, do jogo e a criança, na perspectiva de quem experimenta
o jogo, de quem vai além do conceitual e compreende o jogo jogando.
Palavras-chave: Criança. Brinquedo. Jogo. Ludicidade.

INTRODUÇÃO
As brincadeiras e os jogos sempre fizeram parte das relações humanas e animais.
Mesmo nas circunstâncias mais decadentes da humanidade, sempre existia uma criança a
brincar, não porque essas eram poupadas das más circunstâncias, mas por motivos que
vamos perceber ao longo da escrita desse texto.
A Partir de leituras, vivências e experiências decorrentes do componente
curricular obrigatório Corpo, Movimento e Ludicidade, disciplina do sétimo período do
Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN), este trabalho traz como problemática algumas questões que surgiram durante as
discussões em sala de aula: “Qual a necessidade de comprar compulsivamente brinquedos
industrializados?”; “Por que, em alguns casos, os pais compram os brinquedos para seus
filhos e não os permitem brincar e explorá-los de forma livre?”; “Por que os pais não
constroem os brinquedos e, quando os constroem, não fazem junto com as crianças?”.
Essas questões nos instigaram a pesquisar, na bibliografia indicada no programa
do componente curricular e em outras fontes, estudos que abordam a importância do jogo
e das diversas brincadeiras no desenvolvimento da criança. Para tanto, fundamentamos
nosso dissertar em Jean Chateau, no concernente aos resultados dos temas já estudados
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por esse autor. As experiências práticas em sala de aula, as reflexões e discussões sobre
o estado de ludicidade experimentado pelos formandos, abrem um leque de possibilidades
acerca do conceito de ludicidade, do jogo e a criança, na perspectiva de quem experimenta
o jogo, de quem vai além do conceitual e compreende o jogo jogando.
Nesse sentido, no primeiro tópico esperamos responder por meio do nosso
dissertar e estudos que foram realizados, o porquê do jogar e o brincar da criança. No
segundo tópico, tentaremos responder sobre “Qual a necessidade de comprar
compulsivamente brinquedos industrializados?”; “Por que, em alguns casos, os pais
compram os brinquedos para seus filhos e não os permitem brincar e explorá-los de forma
livre?”; “Por que os pais não constroem os brinquedos e, quando os constroem, não fazem
junto com as crianças?”; No terceiro tópico, traremos experiências e vivências da
disciplina já citada anteriormente.
POR QUE AS CRIANÇAS JOGAM E BRINCAM?
A introdução da brincadeira no dia a dia da criança permite o desenvolvimento de
habilidades que só é possível ao estar em contato com o ato lúdico. O ato de brincar
proporciona uma ação de liberdade, sem precisar de hora marcada, sem pretensão de uma
finalidade, apenas pelo simples prazer que o brincar proporciona, lugar que seu
imaginário possibilita perpassar. Como aponta Kishimoto (2010):
O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer hora, iniciada e
conduzida pela criança; dá prazer, não exige como condição um produto
final; relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, desenvolve
habilidades e introduz a criança no mundo imaginário. (P. 01).

A ludicidade é um estado de plenitude corporal, que, além de jogos e brincadeiras,
abrange momentos de prazer, entrega e vivências, possibilitando o fluir do imaginário
infantil e o potencial criativo. A inserção da prática de atividades lúdicas propicia e auxilia
no desenvolvimento cognitivo, intelectual, físico, psicológico da criança. Quando esses
mecanismos são bem trabalhados na infância, ocasionam a construção de um adulto mais
habilidoso, criativo, reflexivo, crítico, seguro de si. Mas para isso acontecer, é preciso que
a introdução dessa prática no cotidiano da criança seja algo natural, espontânea,
viabilizando várias alternativas, como afirma Lopes, Mendes e Faria (2006):
E não basta escolher para as crianças e convencê-las a fazer. É
fundamental possibilitar que as crianças realizem escolhas, decidindo
junto com o(a) professor(a) com quem, onde e como querem e precisam
viver e expressar suas ações. Só assim nos reconhecemos nos processos
de construção do conhecimento. As crianças aprendem quando
indagam e expressam sua curiosidade. (p. 30)

É plausível destacar, por intermédio da fala dos autores a necessidade de
desenvolver possibilidades em que as crianças possam se expressar, e isso vai desde uma
pergunta, uma brincadeira, um brinquedo, uma pintura e tantas outras formas de
expressão. De acordo com Chateau (1994), o jogo, para a criança, é brincadeira, atividade
séria, faz de conta, proporciona euforia, contribui com sua autoafirmação e na formação
de sua identidade, propicia o desenvolvimento dos aspectos moral, motor, afetivo e social,
e está inserido na natureza infantil.
“Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia” (KISHIMOTO,
2010, P. 01). Se faz necessário à vida desta, e vai muito além de uma simples brincadeira
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boba, como interpreta alguns adultos, ao verem uma criança brincando. Elas encaram a
brincadeira como trabalho sério, um dever, imaginário de vida. Chateau (1954) assegura
que:
O jogo é sério, tendo quase sempre regras rígidas, incluindo fadigas e
às vezes levando mesmo ao esgotamento. Não é um mero divertimento,
é muito mais. A criança que brinca de médico se toma tão a sério que
não admite zombarias. “Se você observar atentamente uma criança
brincando”, escreve com propriedade Lee, “creio que a primeira coisa
que chamará sua atenção será a seriedade dela. Fazendo uma massa de
areia, edificando com cubos, brincando de barco, de cavalo, de
trenzinho, de soldado defendendo a pátria, você verá, observando seu
rosto, que ela dá toda a sua alma ao assunto em questão e é tão absorvida
em tudo isso quanto você em suas pesquisas mais sérias. (p. 20)

Desassociá-la do jogo é descaracterizar o ser criança, é diminuí-la a um mini
adulto, com a seriedade e o peso que esse carrega. Quando se fala em “diminuí-la” está
se referindo ao fato de a criança possuir seu mundo, suas necessidades, peculiaridades,
desejos, conquistas; e o adulto, de maneira geral, devido a correria do dia a dia, está se
resumindo a um ser mais fechado, sem abertura para o novo, para brincadeiras, que deixa
as atividades árduas do cotidiano comandarem sua vida. Uma criança que não sabe
brincar se tornará um adulto sem habilidades reflexivas. Chateau (1954), expõe a
importância do brincar ao afirmar que:
A infância é, portanto, a aprendizagem necessária à idade adulta.
Estudar na infância somente o crescimento, o desenvolvimento das
funções, sem considerar o brinquedo, seria negligenciar esse impulso
irresistível pelo qual a criança modela sua própria estátua. Não se pode
dizer de uma criança “que ela cresce”, apenas, seria preciso dizer “que
ela se torna grande” pelo jogo. Pelo jogo ela desenvolve as
possibilidades que emergem de sua estrutura particular, concretiza as
potencialidades virtuais que afloram sucessivamente à superfície de seu
ser, assimila-as e as desenvolve, uni-as e as combina, coordena seu ser
e lhe dá vigor. (p. 14)

O jogo, com todas os benefícios, acaba desempenhando uma função pedagógica,
pois permite que, ao brincar, as crianças desenvolvam habilidades que sem elas seria
inviável participar de uma etapa seguinte. Lopes, Mendes, Faria, (2006), em seu livro
apresenta várias possibilidades de jogos, brinquedos e brincadeiras para serem utilizado
com as crianças no âmbito escolar, mas que também poderiam ser feitas no cotidiano.
Os autores apresentaram:
Uma chapa de radiografia, por exemplo, pode reproduzir o som de
trovões dando um tom de suspense e enriquecendo o enredo da
brincadeira. Podemos utilizar cocos para imitar a marcha de um cavalo
e sementes para reproduzir o som das águas. Busque na natureza,
experimente objetos e os sons que eles produzem. (P. 28).

É interessante destacar também, que muitas vezes os responsáveis pelas crianças
estão impossibilitados de desenvolverem tais ações criativas por não terem a
oportunidade, de outrora, desenvolver o imaginário, a criação. Essa situação se dá em um
contexto, por exemplo, onde não possuíam recursos financeiros para ter acesso aos
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brinquedos, e devido a necessidade de trabalhar ainda na infância, a brincadeira não lhes
era prioridade. Logicamente, a ausência do brincar trouxe prejuízo, fazendo com que
habilidades imprescindíveis lhes provocasse carências na vida adulta.
A criança é disposta a brincadeira com o intuito de se divertir livremente. Porém,
é interessante que o adulto direcione a atividade dando abertura para que elas
desenvolvam a fala, a interação com as demais crianças, teste novas dinamicidades, se
conheça, aprenda a lidar com suas derrotas e conquistas, pois as experiências adquiridas
na infância servem para estruturar sistematicamente o aprendizado. Como afirmam
Lopes, Mendes e Farias (2006):
O movimento das crianças, diferente do que muitos pensam quando o
relacionam com bagunça e descontrole, coloca-se como ponto de
partida para a organização e sistematização do conhecimento, abrindo
brechas para que elas falem, se relacionem, se arrisquem, se avaliem,
lidem com suas frustrações e reconheçam suas conquistas. (P. 30)

O movimento, segundo esses autores, é de suma importância para as crianças,
tendo em vista que quando colocadas em determinados contextos, cujo os adultos pensam
ser de desordem e baderna, todavia, é nesse momento elas estão aprendendo a organizar
os conhecimentos adquiridos. Elas necessitam correr, tocar, explorar tudo a sua volta.
Para Kishimoto (2010):
É importante porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar
sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir
ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e
identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os
sentidos, os movimentos, de solucionar problemas e criar. Ao brincar,
a criança experimenta o poder de explorar o mundo dos objetos, das
pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por
meio de variadas linguagens. (P. 01).

Através do corpo e das interações, as crianças vão criando caminhos necessários
à criação de autoafirmação, identidade, individualidade e conhecimento de si e do outro.
É imprescindível o contato com essas atividades lúdicas, pois através delas, as crianças
experimentam um mundo de possibilidades que servirão para seu desenvolvimento
corporal, cognitivo, pessoal, interacional e social.
2. Qual a necessidade de comprar compulsivamente brinquedos industrializados?
Por que, em alguns casos, os pais compram os brinquedos para seus filhos e não os
permitem brincar e explorá-los de forma livre? Por que os pais não constroem os
brinquedos e, quando os constroem, não fazem junto com as crianças?
Hoje há inúmeras lojas espalhadas em todo mundo e nelas existem várias fileiras
de prateleiras repletas de brinquedos/jogos de todos os tamanhos, cores e formas. É tudo
muito belo, bem produzido, rico de detalhes. Alguns, são quase que seres reais. E ao
mesmo tempo que é “mágico”, também é visto por seus consumidores como
extremamente necessários. Mas por quê?
São vários os fatores que levam ao consumo desenfreado por esses objetos, dentre
eles estão o tempo de atenção que é destinada às crianças por parte de seus responsáveis.
Hoje o tempo é consumido rapidamente, mas não é por conta do “ponteiro do relógio está
em passos rápidos”, e sim por estarmos adquirindo mais compromissos, ou até mesmo a
não otimizando o tempo.
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É bem mais fácil entregar o brinquedo/jogo para o filho do que destinar a atenção,
já que se subentende que estaria retirando do tempo produtivo do indivíduo. Mas esse só
seria um dos motivos. Pois, essas vitrines com esse mundo encantador, não está apenas
nas ruas, elas estão, por intermédio das televisões, computadores e tablets, fazendo parte
do dia a dia das crianças, ou melhor de todos nós.
Não é hipocrisia dizer que o proletariado também sente essa necessidade ou
adquire a esse consumo, evidente que a burguesia tem predominância, mas não invalida
a ação desempenhada pela outra classe. Podemos constar que possa ser, também, em
virtude da criança, encanta por aqueles objetos, não teria como não se encantar, ao ver o
colega de sala na hora do intervalo tirar aquele lindo boneco, por exemplo, de dentro de
sua mochila lhe causando a necessidade é imediata. Consequentemente, ao chegar em
casa pede rapidamente ao seu pai para comprar um para ela. Como também pode ser uma
necessidade do adulto responsável, mas como assim?
A infância a qual fizemos parte não é a mesma na qual o sobrinho/filho/neto ou o
amigo do nosso filho, está inserido. Também não será a mesma quando as crianças de
hoje forem pais/mães. Portanto, em muitos casos, os pais que outrora não puderam
adquirir os brinquedos/jogos que desejavam, por inúmeros fatores, tem como meta não
deixar seus filhos passarem por esta mesma realidade.
Esse problema dá respaldo para outra situação problema que seria vislumbrada
em casos nos quais os pais compram os brinquedos para seus filhos e não os permitem
brincar e explorá-los de forma livre. Há um cuidado excessivo por parte dos responsáveis
em deixar “os brinquedos de seus filhos” os mais intactos possíveis. Chegando ao ponto
de algumas vezes não deixarem as crianças brincarem, colocam os seus brinquedos em
prateleiras dentro do quarto para servir como parte da decoração, assim esquecendo da
utilidade primária desses objetos para o desenvolvimento da criança.
Não permitir que a criança sinta o prazer do brincar e criar situações nas quais não
é dado o devido valor gera bloqueios no desenvolvimento da ludicidade. Qual seria a
serventia de um brinquedo se não for para brincar? Não adianta comprar brinquedos/jogos
caros, grandes, pequenos, pedagógicos, enfim, se não for utilizá-los para e com as
crianças.
Existe também a possibilidade de construirmos jogos, brinquedos junto às
crianças, mas isso não acontece. Muitas mães, antigamente, produzia os brinquedos para
os seus filhos, mas será que era com? A importância de produzir com as crianças
possibilita uma intensidade de significação do que está sendo criado.
Você já tentou construir um brinquedo com alguma criança? “Você já construiu
instrumentos musicais de sucatas com as crianças? Essa pode ser uma interessante
proposta que estimula a produção de sons e a pesquisa de ritmos, além de valorizar a
imaginação, a organização e o planejamento das crianças.” (LOPES, MENDES, FARIA,
2006, p. 28). Não vai ser apenas um brinquedo, vai ser o brinquedo que a criança
construiu.
Para finalizar discussão deste tópico, queremos atentar para importância da
participação dos responsáveis na vida, ou melhor, na vivência e experiências com seus
filhos. Kishimoto (2010) afirma que “Organizar com os pais momentos para os contos e
vivências de brincadeiras típicas da comunidade aumenta o repertório de brincadeiras de
todas as crianças e propicia a aprendizagem do respeito às formas de vida dos vários
grupos.” (P.11). Contudo, queremos deixar claro, que entendemos que a demanda do dia
a dia deixa tudo mais difícil, mas se colocarmos como uma necessidade esse contato mais
intrínseco, pode se tornar uma paixão. Também precisamos ficar atentos ao consumismo
desenfreado que toma conta desse nosso viver. Devemos ter cautela para não passarmos
esses hábitos para possíveis gerações.
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EXPERIÊNCIAS DA PRÁTICA EM SALA DE AULA
Neste tópico iremos apresentar várias experiências e vivências durante as aulas de
Corpo, movimento e ludicidade, disciplina do sétimo período do curso de Licenciatura
em pedagogia da Universidade do Estado Rio Grande do Norte (UERN), a qual nos
proporcionou a liberdade e desenvolvimento, cognitivo, criativo, motor e lúdico em nosso
ser e posteriormente, fazer.

Sempre a luz de leituras e pesquisas o nosso professor, referente a disciplina citada
anteriormente, buscava explorar o nosso lado, muitas das vezes mais adormecido, o da
criança que existia em nós (experimentar o estado lúdico através dos jogos em sala de
aula). Inicialmente, fazíamos a discussão correspondente a leitura destinada para casa na
aula anterior e após essa partilha do que percebemos ao longo do texto, íamos a parte
prática.
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Era bem interessante o fato de a maior parte da sala aguardar a chegada desse
momento, o momento de movimentarmos o corpo, encenando, dançando, em brincadeiras
de rodas, cantando.
Alguns inicialmente não gostavam muito por estarmos em atrito com o chão,
achar que não tinham mobilidade para isso ou vergonha, mas no final estavam todos
executando os movimentos propostos.
Segundo Kishimoto (2010), com as crianças não é diferente:
Toda brincadeira nova pode trazer um pouco de tensão. O
desconhecimento de brincadeiras pode levar a criança a afastar-se do
grupo. Ela precisa adquirir confiança para brincar com as outras e, para
começar, nada melhor do que iniciar com brincadeiras conhecidas por
todas. (P. 08).

Dizer que o corpo fala, não é simplesmente fazer uso de uma sinestesia, mas
pensar que:
O corpo apresenta uma linguagem porque, através dela, nas mais
diversas manifestações, como a dança, o gesto, a mímica e a expressão
facial, expressamos significados. O corpo fala, manifestando emoções,
idéias e sentimentos. As nossas emoções determinam campos de ação e
formas de comunicação. (LOPES, MENDES, FARIA, 2006, p. 44)

É através desse linguajar que o corpo expressa de maneira diversa uma percepção
intrínseca do mundo. Por mais que, cada vez mais a sociedade, entre realidade e
virtualidade, provoque modos de vidas passivas. Na verdade, os sentimentos já estão
prontos, são ícones. Sentimentos e emoções na fase adulta são consequências de uma
infância expressiva e espontânea ou segregada, com seus direitos violados. Para adultos,
a ludicidade pode aparentar ser apenas ação de uma fase passada sem importância e,
portanto, haja certo bloqueio às novas experiências. As experiências com o jogo
possibilita-nos entrar no universo da infância, em sua leveza e espontaneidade. O jogo na
sala de aula é imprescindível para ressignificar ações e formas de comunicação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao levantar questionamentos, como sobre o porquê a criança brinca, averiguar a
necessidade de comprar produtos industrializados, sendo que, em alguns casos, a criança
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acaba por não brincar com o brinquedo comprado, sendo essa uma luxúria dos pais, e as
experiências em sala de aula que surgiram ao longo da disciplina ofertada, conclui-se que
esse trabalho foi significativo para esclarecer a importância do corpo, movimento e
ludicidade para o desenvolvimento geral da criança, em seus aspectos físico, psíquico e
motor, além de aguçar a criatividade, e a personalidade ainda na infância.
Mostrou-se perceptível também, que um indivíduo adulto colocado em situação
favorável a brincadeiras, sente dificuldades em criar, pensar, refletir, prejudicando o
trabalho que, possivelmente, está desempenhando na fase adulta, devido essa área não ser
explorada em sua infância. Contudo, nesse momento percebemos ser inquestionável a
importância da vivência do indivíduo nos aspectos lúdicos da vida.
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O HOMESCHOOLING E UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA
Sara Louise Aquino Almeida Peixoto21

RESUMO
A presente produção nasceu do questionamento inicial de por qual motivo a educação
brasileira não apresenta bons resultados. Depois de levantar hipóteses vimos que várias
respostas podem ser dadas e elas advêm não apenas de bases teóricas, da maneira como
as escolas são geridas e da latente falta de interesse do brasileiro pelo conhecimento, mas
da própria estrutura da escola moderna. O objetivo geral desse trabalho é mostrar que o
Homeschooling é a modalidade de educação mais eficaz por ser baseada na paternidade
espiritual, na educação direta e se configurar ainda como o modelo mais próximo da
educação clássica que buscava formar o homem completo e não parte dele, para isso,
definiremos a modalidade e lançaremos notas sobre as suas diferentes metodologias.
Dentro dos nossos objetivos não está o de lançar um escopo jurídico sobre o tema, nem
focarmos em questões pedagógicas, tão somente, ou nos atermos apenas aos motivos que
levam os pais a optarem por educar seus filhos em casa, mas será também levarmos a
discussão para a Filosofia já que ela é um estudo critico sobre conhecimento e cosmovisão
tema que também versaremos aqui.
Palavras-Chave: Educação domiciliar. Homeschooling. Escola. Educação clássica.
Cosmovisão.

INTRODUÇÃO
Como o título do trabalho propõe escreveremos aqui sobre a educação domiciliar
buscando fazer uma defesa dessa modalidade com fins a despertar no leitor a valorização
desse modelo tão antigo e tão necessário. Mas, não procuram os médicos os que estão
sãos e sim os doentes como falou Jesus, o Cristo, por isso iniciaremos nosso texto
justamente apresentando ao leitor o estado em que a educação brasileira se encontra hoje,
mostrando números advindos de exames qualitativos realizados por órgãos
especializados.
Não objetamos aqui expor uma história do Homeschooling nem nos atermos
apenas aos fatores que levam os pais a optarem por essa modalidade como o próprio
fracasso cognitivo, a liberdade de crença, a doutrinação ideológica etc.
O objetivo maior é trazer a escola moderna como um projeto que tem uma
concepção limitada do ser humano, projeto esse, que não condiz com a totalidade do ser
que parte de um coração que condensa e distribui todos os aspectos da vida e mostrar, por
conseguinte, que a educação domiciliar se coaduna melhor com o ser do homem e sua
natureza, sendo assim, mais eficaz e tornando as pessoas mais inteligentes. Aqui
escrevemos com fins a ampliar o horizonte de consciência do leitor para essa ideia que
apensar de não ser nova é pouco difundida no Brasil
Por isso, analisaremos a importância das cosmovisões como norteadoras desse
processo de educação referencial e integral do ser diferente de uma educação “para” que
sequestra a alma sem deixar lugar para a transcendência não sobrando espaço para a
21
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educação e sim para uma escolarização não exitosa regida por uma norma de grupo que
no campo moral é baseada em dissonâncias cognitivas que confundem o psicológico do
aprendiz. A escola moderna torna-se, assim, muitas vezes, um lugar de furto do espírito.
Passaremos muito brevemente pela história que nos mostra que na antiguidade o
que legitimava o educador era o exemplo que “conduzia para fora” os instintos primários
do homem elevando as potências da alma, trabalho lapidar, que não vinha apenas através
da fonte da escolarização.
A presente produção não é levada por um reacionarismo encalacrado, não
desejamos a volta da era medieval ou da idade antiga, mas sim de uma educação que se
ajuste ao ser do homem, seus anseios, suas preocupações, sua vocação e espiritualidade
para assim semearmos a mais alta cultura e a exaltação daquilo que é belo, justo e bom
que gerará frutos para a posteridade por não se ater somente a especialização e a técnica.
A MANIFESTAÇÃO DO PROBLEMA
A educação sempre buscou formar pessoas que imitavam grandes nomes, ser
filósofo, por exemplo, era ser não apenas sábio, mas ser parecido com um sábio em
específico. No Brasil, em contrapartida, se percebe o quão esse sentido de educação e seu
objetivo, foram perdidos e sacrificados no altar do utilitarismo. A educação aqui apresenta
números cada vez piores e o resultado é que ao observarmos ou participarmos de debates
públicos, por exemplo, percebemos que as pessoas não sabem ligar temas distintos,
porque para elas são só “assuntos” diferentes e também não conseguem compreender o
significado das coisas, nem ao menos formular conceitos que partam de si mesmas, pois
não veem a profundidade dos acontecimentos práticos de seu dia-a-dia.
O Brasil segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) destina 17, 2 % do PIB (Produto Interno Bruto) dos gastos públicos
para a educação22 sendo o terceiro país que mais investe em educação no mundo,
perdendo apenas para México e Nova Zelândia, apesar disso apresenta remuneração
pessoal abaixo do piso e os professores recebem os mais baixos salários, inclusive,
menores que os do Chile, Colômbia e México.
Mas o problema é maior do que se imagina. Segundo os dados do Saeb (Sistema
de Avaliação da Educação Básica) 201723 utilizados pelo governo federal, tendo dados
divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) segundo pesquisa realizada a cada dois
anos, é-se medida a aprendizagem dos alunos ao final de cada fase de ensino, no 5º e 9º
anos do ensino fundamental e no 3º ano do ensino médio. O parâmetro utilizado é a média
extraída da Prova Brasil em Português e matemática.
O resultado é que o MEC classificou em uma escala distribuída de 0 a 9 os níveis
de proficiência e na medida em que o número se aproxima de zero 0 pior o resultado. De
0 a 3 foram considerados insuficientes; entre 4 e 6 básico; e a partir de 7 a 9 nível de
conhecimento adequado.
No 5º ano, em português, os números se mostram da seguinte maneira: 48.78%
dos alunos apresentam conhecimento básico (4 a 6), 11.9% apresentam conhecimento
adequado (7 a 9) e 39.32% insuficiente (0 a 3). Em matemática os mesmos alunos do 5º
ano do ensino fundamental possuem 51.35% de conhecimento básico (4 a 6), 33. 12%
insuficiente (0 a 3) e 15.52 % de conhecimento adequado (7 a 10).
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No 9 º ano, em português, 36.62% apresenta conhecimento básico (4 a 6), 60.51%
insuficiente (0 a 3) e 2.87% adequado (7 a 9). Em matemática 32.39% básico, 63.11%
insuficiente e 4.5% adequado.
No 3º ano do ensino médio a situação piora. Em português 27.5% possuem
conhecimento básico (4 a 6), 70.88% insuficiente (0 a 3), 1.64% adequado (7 a 9) e
sofrivelmente dentro dos 70.88% estão 23.9% que estão no nível zero, isso mesmo zero.
Em matemática 23.81% possuem nível básico, 71.67% (desses 22.49% estão no nível
zero) têm nível insuficiente e 4.52% adequado. Esses números são refletidos em pontos
medidos regularmente (dois anos)24.
Mediante esse sofrível fato, de que a educação no Brasil é falida, temos a
obrigação como educadores de buscarmos aquilo que funciona e investigarmos como os
grandes nomes da humanidade foram educados. Nossas crianças e jovens devem aprender
como aprender, devemos ensiná-los a pensar.
A história da educação brasileira moderna não é só marcada pela carência de
prêmios Nobel, o último Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)
mostrou que o Brasil está estacionado há dez anos entre os países com pior desempenho
em leitura, matemática e ciências25, onde 7 a cada 10 alunos entre quinze e dezesseis anos
estão abaixo do nível do conhecimento básico nessas matérias. O Brasil teve uma queda
de pontuação no ranking mundial: o país ficou na 63ª posição em ciências, na 59ª em
leitura e na 66ª colocação em matemática, nessa avaliação que ocorre a cada três anos,
estão atrás do Brasil países como Albânia, Katar, Geórgia, Peru, Tunísia, Indonésia,
República Dominicana, Macedônia, Argélia, Líbia, e Kosovo.
Para ficar ainda pior, uma pesquisa realizada em 33 países pela global Ipsos, Perils
of Perception (Perigos da Percepção) avalia os problemas e as características de cada um
deles. No Brasil, o estudo revelou, entre outros pontos, que o país é o terceiro país mais
ignorante do mundo. Baseada nas distorções de percepção a Ipsos organizou o "Índice de
ignorância” onde só perdemos para o México e Índia sendo nosso país um dos países mais
desinformados do mundo.
Como Rafael Falcón (2016) afirmou “a verdadeira educação clássica tem
requisitos que as escolas modernas são incapazes de satisfazer. Só o homeschooling pode
atender às exigências espirituais da tradição antiga, medieval e renascentista”. O autor
chamará o princípio diferenciador da educação clássica da moderna de “estrutura
maquinal” e afirmará:
A “estrutura maquinal” se manifesta na obsessão moderna por
currículos, cronogramas, metas, manuais com exercícios pré-prontos,
etc. O prestígio do professor é transferido para livros, computadores
ou — o que é muito pior — instituições de ensino, que nada mais fazem
do que conglomerar professores sob o comando de burocratas. As
tentativas modernas de recuperar a “educação clássica” sofrem,
justamente, de preconceitos derivados dessa estrutura maquinal, os
quais geralmente são considerados “avanços” que não devem ser
“perdidos”. Em termos claros: educação, no espírito clássico, é a
relação entre um ser humano adulto e um jovem, em que o adulto
examina cuidadosamente todos os meios convenientes pelos quais o
jovem pode ser levado à perfeição do seu ser individual (FALCÓN,
Rafael, 2016).
24

Resultados e gráficos do Saeb disponíveis em: < https://medium.com/@inep/resultados-do-saeb-2017f471ec72168d> Acesso em: 25 de março de 2019 às 22:35.
25
Disponível em: < https://g1.globo.com/educacao/noticia/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacaoem-ciencias-leitura-e-matematica.ghtml > Acesso em: 23 de Outubro de 2017 às 14:20.
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Na idade média a educação se dava através das artes liberais que eram as áreas do
saber voltadas para a linguagem, o pensamento e os números redundadas na gramática,
na lógica e na retórica, formação essa, que se dava no que hoje chamamos de adolescência
para que o rebento pudesse participar e expressar-se na cultura humana mediante o
entendimento das formas e proporções. O ensino nos mosteiros e nas universidades davase através de leituras de obras e ricos debates ou apresentações de refutações e ou
afirmações destas.
É interessante notar que a estrutura de educação medieval lançava bases para
qualquer um que fosse mais novo (período gramatical de 9 a 11, dialético de 12 a 14 e
retórico 14 a 16 anos) ou mais velho sobre o objeto do conhecimento a ser estudado e, na
realidade, os “assuntos” acima descritos (Trivium) não eram só assuntos, ou como
chamaríamos hoje, currículo, mas eram na realidade métodos de lidar com assuntos.
Dorothy Sayers, britânica especialista em Idade Média, tradutora de clássicos e escritora
de romances policiais atesta em palestra proferida em 1947 na Universidade de Oxford
que:
A Gramática, de fato, é um “assunto” no sentido de que ela significa
definitivamente o aprendizado de um idioma — naquela época,
gramática significava o aprendizado do Latim. Mas em si mesmo, um
idioma é simplesmente o meio através do qual um pensamento é
expresso. O propósito do “Trivium” como um todo era, na verdade,
ensinar o aluno o uso apropriado das ferramentas do aprendizado, antes
que ele começasse a aplica-las aos “assuntos”. Primeiro ele aprendia
um idioma; não simplesmente como pedir uma refeição num idioma
estranho, mas a estrutura de um idioma, e destarte o próprio idioma—o
que era, como era formado, e como funcionava. Em segundo lugar, ele
aprendia como usar o idioma; como definir os seus termos e fazer
declarações acuradas; como construir um argumento e como detectar
falácias em um argumento. A Dialética equivale dizer, compreendia a
Lógica e a Disputa. Em terceiro lugar, ele aprendia como se expressar
num idioma—como dizer o que ele tinha a dizer, elegantemente e com
persuasão. Ao final do seu curso, requeria-se dele a composição de uma
tese sobre algum tema indicado pelos seus mestres ou de sua própria
escolha; e em seguida a defesa de sua tese contra o criticismo da
faculdade. Nesta altura, ele teria aprendido — ou azar dele — não
meramente como escrever um ensaio num pedaço de papel, mas como
falar audível e inteligentemente numa plataforma, e usar rapidamente
sua inteligência quando questionado. Também haveria perguntas,
argumentativas e astutas, daqueles que já haviam sido confrontados em
debates.

A autora citada chama essa educação medieval, que ela crê dispor das ferramentas
corretas para a aprendizagem, de educação clássica, porém seguimos aqui a máxima de
que educação clássica é aquela que se dá de maneira direta entre aprendiz e mestre numa
relação filial. Na Grécia, por exemplo, tinha-se a figura dos professores ambulantes que
de localidade em localidade ofereciam seus conhecimentos, a exemplo dos sofistas, que
davam um complemento técnico do que já se estudava, a saber, a literatura através dos
poetas, música e ginástica. Isso nos leva a pensar na educação grega como sendo algo
oferecido por tutores distintos e independentes como escreve Platão em Protágoras, 325
d7 diz:
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Quando os alunos aprendem a ler e começam a compreender o que está
escrito, tal como faziam antes com os sons, dão-lhes a ler em seus
banquinhos as obras de bons poetas [épicos], que eles são obrigados a
decorar; obras cheias de preceitos morais, com muitas narrativas de
louvor e glória dos homens ilustres do passado, para que o menino
venha a imitá-los por emulação e se esforce por parecer-se com eles…
Depois de haverem aprendido a tocar cítara, fazem-nos estudar as
criações de outros grandes poetas, os líricos, a que dão
acompanhamento de lira, trabalhando, desse modo, para que a alma dos
meninos se aproprie dos ritmos e da harmonia, a fim de que fiquem
mais brandos e, porque mais ritmados e harmônicos, se tornem
igualmente aptos tanto para a palavra quanto para a ação. Pois, em todo
o seu decurso, a vida do homem necessita de cadência e harmonia. Em
seguida, os pais entregam-nos ao professor de ginástica, para que
fiquem com o corpo em melhores condições de servir ao espírito
virtuoso, sem virem a ser forçados, por fraqueza de constituição, a
revelar covardia, tanto na guerra quanto em situações semelhantes.

Diferente da educação grega tradicional acima citada, a escola como “estrutura
maquinal” é algo eminentemente moderno e que trouxe a perda do contato direto entre
professor e aluno, a partir daí os próprios professores se limitaram a ensinar disciplinas e
não a deixar seu aluno mais inteligente e despertar nele a procura pelo saber e o
consequente autodidatismo que vem por meio da concentração, da interiorização da
realidade, da experiência interior e da consciência.
O ensino moderno visa formar profissionais, ele é uma programação que não tem
mais como fim o ser humano individual. Advindo da consequente perda de objetivo,
temos jovens cada vez mais imaturos e rebeldes indo de contra os fins originais da
educação presumida por Aristóteles que era atingir a maturidade.
Nessa educação moderna programada não se tem liberdade para usar de uma
maturidade possivelmente conquistada pela educação, uma vez que, ela nos leva
peremptoriamente a atingir objetivos que não são necessariamente os nossos, já que
através dela a educação passa a ser uma serviçal de outras áreas da vida. A educação
moderna não percebe que cada individuo é único e tem suas especificidades, pois
intenciona formar massas impedidas de verem o florescimento de suas próprias
consciências.
EDUCAÇÃO DOMICILIAR: UMA ALTERNATIVA EFICAZ PARA O
PROBLEMA
Homeschooling nada mais é que o nome inglês dado para educação domiciliar.
Os pais ou responsáveis ao invés de matricular seus filhos em uma escola, seja ela pública
ou privada, optam por educá-los em casa. Mediante os dados vistos no início deste artigo
é evidente que a educação brasileira não está nada bem. A falta de interesse dos alunos
somado a falta de vontade de alguns profissionais na educação não geram bons resultados.
Alguns pais temem também a má influência por parte de alguns alunos do
colegiado que, segundo eles, não seriam levados por padrões morais tão necessários à
vida e principalmente a juventude. O envolvimento constante dos alunos em atos de
violência, consumo de drogas e sexo ilícito, além do, contumaz desprazer pela leitura, a
conduta carregada de falta de responsabilidades junto a uma desestruturação familiar é
muito mais premente em escolas que os alunos não passam por processo seletivo.
No Brasil a educação domiciliar não é muito bem vista e um dos argumentos de
muitos dos pedagogos que discordam dela é o de que “a criança precisa de socialização”.
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O que não fica perceptível aos olhos de tais é que a criança detém de outros espaços de
socialização como a Igreja, o próprio convívio com os irmãos consanguíneos, o
condomínio, o bairro e (ou) o clube que ela frequenta, além de poderem participar de
encontros periódicos com outras crianças que são também educadas em casa.
Além do mais, o modelo de socialização da escola, onde pessoas de mesma idade
convivem, traz consigo inerentemente o Bullyng, como atesta Claudino (2019). Porém,
mais do que qualquer outra coisa essa modalidade de ensino diz respeito à liberdade26 que
os pais têm de guiarem seus filhos pelo caminho que entenderem ser o melhor e não o
Estado que quer sobremaneira regular ações que são de âmbito privado.
Visando criar com os filhos laços mais fortes e alegando a superioridade do ensino
domiciliar que visa formar jovens mais inteligentes, os pais têm optado pelo
Homeschooling que a sua maneira leva um cronograma próprio que é incluído muito da
formação clássica perdida com o advento da escola moderna. Os alunos Homeschoolers
leem muitas obras de literatura, além de também estudarem uma língua estrangeira.
Um dos argumentos contrários a essa prática também é o de que “famílias não
preparadas intelectualmente irão ensinar os filhos”, mas o contrário é verdadeiro, uma
vez que, os pais que educam seus filhos em casa geralmente são os mais preparados.
Geralmente, os que assim não o são, optam por mandar os filhos para a escola por não
sentirem-se seguros suficientemente para fazê-lo. Nos EUA a educação à distancia (EaD),
outra modalidade de ensino, é muito popularizada e muitos pais fazem uso dela e mais
ainda, cerca de 2,5 milhão de crianças são educadas em casa27.
Existem vários tipos de metodologia dentro do Homeschooling e muitos pais
quando decidem educar seus filhos em casa ficam em dúvida sobre qual método utilizar,
alguns chegam até mesmo a usar o currículo do MEC mudando o dia-a-dia escolar para
seus lares, adquirindo livros didáticos, realizando provas, outros aderem ao chamado
Unschooling28 onde o aprendizado é dirigido pelo interesse das crianças de maneira
natural e se é lavado em conta as atividades escolhidas pelo aprendiz sem fazer uso de
um currículo determinado.
A educação domiciliar não segue uma norma única uniformizada para todas as
famílias, pois elas são soberanas e livres. Algumas famílias adotam ainda o método
Charlotte Mason que por considerar o aprendiz uma pessoa e não um galpão de depósito
de conhecimentos acreditava que a educação deve ter três componentes, uma atmosfera,
uma disciplina, uma vida. Sendo o primeiro o ambiente no qual a criança se desenvolve,
26

Essa liberdade está assegurada pelo princípio do pluralismo político (Constituição Federal, art. 1°, V):
VIII – “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou
política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente
de
censura
ou
licença”.
Pesquisado
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em: 21 de março de 2019 às
20:31.
27
“A National Homeschool Association observou que "o homeschooling é legalmente permitido em todos
os 50 estados dos EUA, mas as leis e regulamentações são muito mais favoráveis em alguns estados do que
em outros." Por exemplo, o estado de Oklahoma é considerado mais amistoso em relação ao
homeschooling, pois os pais não são obrigados a contactar as autoridades do estado antes de começarem a
educar seus filhos em casa. No estado de Massachusetts, entretanto, a regulamentação é ferrenha (aprovação
de currículo, avaliação de trabalhos dos alunos, etc.). Os veteranos mais experientes recomendam que os
pais se familiarizem com as leis do seu estado antes de iniciar seu homeschooling”. LYMAN, Isabel. O
Homeschooling
nos
EUA
(e
no
Brasil).
Disponível
em
:
<
https://www.mises.org.br/Article.aspx?id=153> Acesso em: 18 de março de 2019 às 20:11.
28
“O termo foi criado por John Holt e baseia-se na concepção de que não há diferença entre viver e aprender,
sendo prejudicial à criança a separação artificial entre essas atividades” (MOREIRA, Alexandre, 2017, p.
50).
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onde a cosmovisão dos pais regeriam parte da vida dos filhos, o segundo o cultivo dos
bons hábitos (especialmente dos formadores de caráter) que regeriam parte da vida dos
filhos e o terceiro, o item vida, que mostra que deve ser dado ao aprendiz ideias vivas e
não apenas fatos por fatos.
Algumas famílias Homeshooler’s optam ainda pelo método Montessori que tem
por base os dizeres da italiana que dão ênfase a independência e o respeito pelo
desenvolvimento físico, social e psicológico da criança. Há também a educação
domiciliar eclética/flexível que é a mais frequente sendo ela personalizada, fazendo uso
de metodologia que mais se encaixa nas necessidades da família. Já a abordagem clássica
dentro da modalidade de educação domiciliar é aquela que tem como meta fazer as
pessoas aprenderem por si mesmas através do Trivium. O método Waldorf se baseia na
filosofia do educador Rudolf Steiner, um alemão que criou a antroposofia que procura
integrar o desenvolvimento físico, artístico, espiritual e intelectual do aprendiz.
E por último temos as inteligências múltiplas categoria escolhida por pais que
acreditam que todos são dotados de inteligência a seu próprio modo e por isso todos
devem ser encorajados a focar sua aprendizagem em seus pontos fortes e nunca nos
fracos. “De acordo com Howard Gardner, criador da teoria, existem sete tipos de
inteligências: lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal, interpessoal,
intrapessoal, naturalista e existencial” (MOREIRA, 2017, p. 52).
É importante salientar que muitos pais que não se sentem munidos em uma
determinada área do saber e contratam, dentro de um desses métodos, professores
particulares para lecionarem tais disciplinas ou fazem uso de cursos de auxílio como o
Kumon29 dentre outros, principalmente no Ensino Médio. Quando se trata da base
curricular muitas famílias homeschoolers alegam ser o mundo o campo de estudo de seus
filhos e compram livros que às vezes são utilizados nas escolas ou de empresas
especializadas nesse tipo de educação, o que não é muito comum por aqui.
Educação domiciliar não impede ninguém de, por exemplo, ter aulas de músicas
que são oferecidas geralmente fora da escola, fazer atividades físicas e experimentar da
mais alta cultura. Ser educado de forma pessoal desperta o dever de auto educar-se e o
consequente interesse pelo conhecimento que é a chave para o aprendizado. A verdade é
que sempre escutamos criticas nas universidades ao modelo de educação “industrial”,
porém esse é o modelo padrão dos dias de hoje que visa colher números e que
disponibiliza um professor para mais de trinta alunos que têm necessidades distintas. O
objetivo do Estado parece ser mesmo a padronização.
O modelo de educação pessoal e direta foi se perdendo e o resultado é que não
temos mais os grandes sábios do passado que influenciaram gerações com seus escritos.
O mundo parece não produzir mais Aristóteles, Lockes, Husserls etc. Enquanto isso o
Homeschooling tem mostrado resultados promissores.
Diferente dos EUA ainda provemos de poucos recursos didáticos para a prática
do Homeschooling, que conforme visto na citação acima, gera bons resultados e
carecemos ainda de uma disposição favorável a educação domiciliar o que virá com
informação e com uma legislação que expresse essa vontade de muitos. É importante
frisar que a escola coletivizada dos moldes moderno, veio a consolidar-se apenas no
século dezoito na Prússia, região à época fortemente militarizada que fica hoje na atual
Alemanha.
Professores e alunos, dentro da estrutura maquinal, são reduzidos a condutas por
demais abstratas que mitigam a manifestação de sua personalidade própria, os professores
são taxados de funcionários e a partir de discursos proibitivos são impedidos de
29

Tem por objetivo desenvolver o autodidatismo no aprendiz por meio da matemática e da língua nacional.
O nome faz referência ao fundador do método.
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manifestar seu eu. Aos alunos passa-se a dar uma atenção demasiada aos usos que ele fará
da educação que sempre vem seguida do termo “para” alguma coisa tornando o aluno um
meio e não um fim.
Apesar de que de maneira rápida fizemos anteriormente uma breve crítica ao
construtivismo que não tem apresentado bons resultados no Brasil, devemos destacar, que
suas concepções trazem lampejos de verdade. As crianças têm manejos naturais que as
levam a estar no controle da sua própria aprendizagem, isso não significa que os adultos
devem ficar de fora do processo completamente.
O nosso objetivo aqui também é mostrar que o Homeschooling não é uma prática
reacionária, não pregamos a extinção das escolas, apenas defendemos um direito, uma
liberdade, bem como a alta eficácia da educação domiciliar. Vimos também que a
estrutura basilar da escola visa à uniformidade que é mostrada no fardamento, nos
horários, na disposição das carteiras etc. Todos os dias os alunos têm a mesma rotina o
que desperta ainda mais a rebeldia e a constante quebra dessas regras.
Durante o percurso humano no decorrer do tempo as pessoas não eram educadas
por intermédio da escola, que como expomos, surgiu no século XVIII. As pessoas eram
educadas pela família e às vezes por um tutor pessoal, na Grécia, por exemplo, os mestres
passavam de casa em casa oferecendo seus ensinamentos que em geral não tinham muita
utilidade prática.
Na história da humanidade, então, a educação domiciliar não deve ser uma prática
a ser testada, uma vez que, é muito mais antiga e durou muito mais tempo que o método
coletivizado. O homeschooling, em contrapartida, é realizado fora de uma instituição de
ensino formal que não se resume a um método, nem a um currículo, é uma modalidade
de educação que mostra que o monopólio do saber não deve pertencer a um grupo.
A característica mais marcante da educação domiciliar é ligação direta com
aqueles que, mais que qualquer um, querem o crescimento de seus filhos, os pais. Os
professores não conseguem ter uma relação pessoal com todos os alunos e assim não
criam o vínculo afetivo que só o amor traz.
CONCLUSÃO
Com Homeschooling, palavra que é mais bem traduzida por “estudo em casa”, a
criança é levada a ter mais foco e consequente maior vontade de aprender, ela sentir-se-á
no dever de auto educar-se e não será alguém totalmente passional esperando que o
professor seja o único responsável pela sua educação.
A responsabilidade pela falência do sistema educacional brasileiro não está nas
mãos de uma pessoa, mas de várias. É a falta de interesse do alunado, a falta de tomada
da dianteira por parte dos pais, as escolas que muito reclamam de falta de estrutura e de
salários, mas gerem mal as escolas, bem como o próprio MEC, que é um órgão por demais
burocrático. São vários atores na trama. E ainda é importante destacar que o professor
recebe uma série de determinações advindas do Ministério da Educação que não é, em
contrapartida, submetido a pesadas regras que vemos em outros setores.
Sabemos que é considerado no Brasil crime de abandono intelectual, previsto no
Art. 246, deixar, sem justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar
com pena de detenção de 15 (quinze) dias a 01 mês, ou multa. Nesse caso depois de um
processo, os pais, pela esfera civil e criminal, podem até mesmo correrem o risco de
perderem a guarda de seus filhos.
Outra questão é que a burocracia escolar não leva em conta o que os próprios pais
pensam sobre o currículo escolar, uma vez que, muitos deles podem achar que
determinadas disciplinas ensinadas na escola são desnecessárias enquanto outras
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deveriam ser levadas em conta. Porém os principais motivos que levam os pais a adotar
o Homeschooling são os ideólogicos em desaprovação ao que é ensinado nas escolas
privadas e públicas, muitos desses pais são cristãos e possuem valores e crenças
específicos, vendo a escola como uma instituição que muitas vezes impõe uma visão de
mundo materialista e cientificista.
Temos também a motivação pedagógica dos que ensinam em casa por acreditarem
que as crianças aprendem melhor fora do ambiente escolar que acreditam reprimir a
curiosidade do aluno e inibir seu potencial interior. Outras famílias querem ainda oferecer
proteção aos filhos por acharem a escola um ambiente inseguro e ainda existem também
o exemplo das mães que sentiram que os métodos anteriores nos quais a criança foi
submetida falharam, e optam por essa modalidade domiciliar de maneira temporária.
Há ainda aqueles pais que acreditam que a socialização escolar seria negativa para
seus filhos, uma vez que, não há profundidade de relacionamentos em um contato com
um número elevado de pessoas, ficando a criança muitas vezes submissa à pressão de
grupos. Há aí não apenas uma busca por um sistema de valores mais sólido, mas também
questões acadêmicas que levam em conta as especificidades individuais contrárias ao
ensino de massas. Outros pais ainda querem fortalecer os vínculos familiares por
acreditarem que essa estrutura é responsável pela educação e desenvolvimento da criança.
Nos dias de hoje onde muito se fala em nome da diferença é fundamental que esta
também sirva para o campo das ideias e seja dado aos pais aquilo que lhe é devido, eles
não querem a ampliação de normas e interferências, mas que cada um atue dentro da
esfera que lhe cabe e que seja reconhecido o seu direito natural.
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MULHERES NA EJA: perspectiva de um futuro melhor
Jaiane Tatiele Alexandre Barboza Soares30
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RESUMO
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino amparada pela lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB9. 394/96. Ela destinada à escolaridade
de indivíduos que não tiveram acesso ao ensino regular na idade apropriada ou aqueles
que não conseguiram concluir a educação básica por algum motivo. A trajetória da
Educação de Jovens e adultos é extensa e repleta de detalhes; é uma modalidade de ensino
que perpassa todos os níveis da Educação Básica. Neste contexto, a EJA objetiva
desenvolver o ensino fundamental e médio com qualidade e, desta maneira, escolarizar e
sociabilizar as pessoas que necessitam desta modalidade de ensino. Para isso, será
abordada a multidimensionalidade do processo de ensino: dimensões humanas, técnica e
político-social, além de compreender que a ação político-pedagógica a eles direcionada
deve se desenvolver na perspectiva de contribuir para a construção da autonomia, da
participação e da criticidade. Não obstante, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de 2007, do público da EJA, 53% da totalidade são do
sexo feminino. Isso nos leva a crer que a sociedade ainda possui forte legado do regime
patriarcal, o que ocasiona, muitas vezes, dificuldades que impedem a permanência das
mulheres na educação regular. Nesta perspectiva, partindo de um estudo bibliográfico
sobre a EJA no Brasil, este trabalho buscou compreender os motivos que levaram as
mulheres à desistência da escola regular e ao retorno delas aos estudos na modalidade de
EJA. Para isso, foi realizada uma pesquisa de campo na escola de ensino médio da rede
pública Francisco Guerreiro Chaves, localizada na cidade de São João do Jaguaribe – CE.
Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário fechado para 14 mulheres
regularmente matriculadas na EJA da referida escola. Os dados obtidos a partir desse
estudo demonstram que a Educação de Jovens e Adultos se evidencia como um local de
sonhos e idealizações profissionais, ou seja, um espaço significativo de superação da
exclusão social para muitas mulheres que, por algum motivo, não tiveram acesso à
escolarização na idade regular, ou não puderam concluir a educação básica. Mediante a
estes resultados, é possível afirmar, portanto, que a busca da mulher pela EJA tem se
intensificado com o objetivo de esta se preparar para o mercado de trabalho, associando
seu retorno à escola à procura de melhoria nas condições econômicas, visto que, é através
da educação que muitas mulheres veem a oportunidade de transitarem da situação de
dependência para uma independência financeira. É mister afirmar, por fim, que o regresso
à educação por meio da EJA tem como principais motivos: a possibilidade de êxito
pessoal, o incentivo da família e, principalmente, a possibilidade de ingresso em um curso
superior para que as estudantes consigam a inserção no mercado de trabalho formal; pois,
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esta é uma das poucas maneiras com a qual elas podem romper com o modelo patriarcal
ao qual foram submetidas.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Mulheres. Direito Social.

INTRODUÇÃO
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da rede
pública no Brasil, amparada pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB9.394/96, destinada à escolaridade de indivíduos que não tiveram acesso ao ensino regular
na idade apropriada ou que iniciaram os estudos, mas não prosseguiram até a conclusão,
por algum motivo. A EJA objetiva desenvolver o ensino fundamental e médio com
qualidade, escolarizar e sociabilizar essas pessoas. Como garante a LDB 9.394/96 em seu
art. 37, §1:
Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características
do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante
cursos e exames. (BRASIL, 1996, p. 30)

Segundo pesquisa realizada em 2007 e atualizada em 2012 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) da Educação de Jovens e adultos (EJA),
mostra que o público dessa modalidade de ensino 53% são mulheres e 47% são homens.
Consequentemente, os dados apontam que o sexo feminino é maioria. Sabendo que de
maneira geral, os indivíduos que procuram a EJA para retomar seus estudos são pessoas
de classe trabalhadora, que vivem de subemprego ou até mesmo desempregado.
Percebemos que essa busca se intensifica ainda mais por parte das mulheres que sempre
sofreram com o regime patriarcal imposto pela sociedade, que dificulta o acesso e afasta
essas da escola. Dessa forma, essas jovens visam a EJA com a aspiração de obter melhores
possibilidades de emprego, sua autonomia financeira, ingressar em uma universidade,
bem como, a busca por iguais condições sociais.
A inserção das mulheres no mercado de trabalho traz consigo uma
mudança no modo em que elas passam a se relacionar com a
escolarização. A pressão das mulheres pela conquista de igualdades,
relacionadas a cargos e salários, vem acompanhada pela qualificação
profissional, mesmo que atuem em funções que ela não seja necessária,
o mínimo que se obriga é o término da escolarização obrigatória. (ORO,
WESCHENFELDER E STECANELA, 2010, p. 8)

Entretanto, apesar de as mulheres terem conquistado um espaço significativo nas
relações sociais, no mercado de trabalho e efetivação de seus direitos, ainda há muito a
se conquistar. Essas mulheres veem a formação profissional como principal aliado a sua
luta por autonomia e igualdade social. Atraídas por essas perspectivas, aquelas que não
conseguiram concluir seus estudos na idade certa, retornam à escola.
A Educação de Jovens e Adultos tem um público muito diversificado. Dentro da
mesma sala de aula, há adultos de 40 anos ou mais, jovens de 20 a 24 anos e adolescentes
de 14 a 17 anos. Apesar da diferença considerável de idades, essas alunas buscam
objetivos semelhantes, dos quais podemos mencionar; autonomia, curso superior, garantir
um melhor emprego, igualdade social, buscar melhores condições de vida para si e sua
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família. Baseado nessa diversidade, juntamente com o intuito de averiguar o abandono e
retorno para escola por parte das mulheres que procuram a EJA, surgiu o interesse em
desenvolver este trabalho de pesquisa, voltado para essas que estão inseridas na Educação
de Jovens e Adultos. Visto que a mulher foi historicamente excluída pela escola
persuadida pelo fato de que “mulher não precisa estudar”.
Palácios et al. (2016) ressaltam que a EJA é uma grande esperança para que as
mulheres que não puderam estudar na idade regular adquiram sua autonomia, confiança
e possa reconstruir a vida provando que a educação assim como as mulheres pode
transformar a realidade vivenciada no país, dado que um sujeito com a acesso a educação
desenvolve senso crítico e adquire formas de exercer seus direitos. Dessa maneira, a
instrução educacional torna-se mais relevante para as mulheres, uma vez que possuem
um histórico de discriminação e submissão, entretanto precisam mudar esse contexto,
ampliando seu senso crítico, lutando por seus direitos e buscando a igualdade de gênero.
A metodologia utilizada para a realização deste trabalho se sustenta em uma
pesquisa de campo na escola de ensino médio da rede pública Francisco Guerreiro
Chaves, localizada na cidade de São João do Jaguaribe – CE. Para a coleta de dados, foi
aplicado um questionário fechado constituído por seis perguntas que foram respondidas
por 14 mulheres regularmente matriculadas na EJA da referida escola. Enquanto aos
objetivos, este buscou compreender os motivos que levaram as mulheres à desistência da
escola regular e ao retorno delas aos estudos na modalidade de EJA;
Nesse contexto, as ideias presentes neste trabalho serão retratadas em tópicos: no
primeiro tópico intitulado “Breve relato histórico da EJA no Brasil” trarei um recorte
histórico da Educação de Jovens e Adultos, qual se faz necessário para melhor
compreensão da trajetória da EJA até dias atuais, ressaltando mudanças ocorridas; no
segundo, “Contextualização da pesquisa” apresentaremos os dados da pesquisa que estão
representados por gráficos; por último faremos as considerações finais do trabalho.
BREVE HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL
No Brasil, a educação de jovens e adultos se estabelece como tema de política
educacional, sobretudo a partir dos anos 40. A necessidade de uma política pública que
oferecesse alfabetização para pessoas que não tiveram acesso à educação na idade
apropriada é constatada desde a época dos jesuítas no Brasil, em virtude que o objetivo
principal era ensinar a população a ler e escrever a fim de que pudessem fazer a leitura
do catecismo, cumprir ordens vindas da corte e, mais tarde, fazer com que os
trabalhadores pudessem obedecer às ordens do Estado (SILVA, 2011).
Ademais, o ensino dos jesuítas não tinha como finalidade apenas a transmissão de
conhecimentos científicos e acadêmicos, mas a disseminação da fé cristã. As poucas
instituições de ensino existentes eram para filhos de cidadãos de classe média e alta. Dessa
maneira, dificultando totalmente o acesso de pessoas pobres a essa educação, assim
gerando uma grande massa de indivíduos não escolarizados. No século XVIII houve a
expulsão dos jesuítas, desorganizando o ensino até então estabelecido; deste modo, recai
sobre o Estado a responsabilidade de legislar sobre o ensino no Brasil.
Em textos normativos da constituição de 1934 que previa o ensino primário,
integral gratuito e obrigatório, se estendendo à educação de jovens e adultos, apresentase menção a necessidade de disponibilizar educação para essas pessoas até então não
escolarizadas e com mais de quinze anos de idade:
Art 150 - Compete à União: Parágrafo único - O plano nacional de
educação constante de lei federal, nos termos dos arts. 5º, nº XIV, e 39,
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nº 8, letras a e e , só se poderá renovar em prazos determinados, e
obedecerá às seguintes normas: a) ensino primário integral gratuito e de
frequência obrigatória extensivo aos adultos; (BRASIL, 1934, p. 139).

No entanto, a mesma não obteve êxito. Apenas na década seguinte começaria
concretizarem-se as iniciativas de ofertar as vantagens da escolarização a amplas camadas
da população até então exclusas da escola.
Em meados da década de 1940 e 1950 houve a criação de várias ações e programas
governamentais voltados à educação de jovens e adultos, como o Fundo Nacional de
Ensino Primário, em 1942; o Serviço de Educação de Adultos e a Campanha de Educação
de Adultos, ambos em 1947; em 1952, a Campanha de Educação Rural; e a Campanha
Nacional de Erradicação do Analfabetismo, em 1958. (DI PIERRO et al.2001).
Um marco na educação de jovens e adultos acontece na década de 1960 com o
trabalho de Paulo Freire que proporcionou inúmeras experiências para essa modalidade
de ensino. Este educador via a educação em duplo plano instrumental, capaz de preparar
científica e tecnicamente a população para ser inserida no mercado de trabalho,
concomitantemente atendendo as necessidades concretas da sociedade, para tal
desenvolveu uma proposta conscientizadora de alfabetização de adultos. Assim sendo,
levando a leitura em diferentes espaços e contextos no qual a escrita viabilizava
exteriorizar os anseios do povo oprimido.
Ainda na década de 60 houve também uma grande mobilização social em volta
da educação de jovens e adultos. Este período foi marcado pelos movimentos de
Educação Popular. Entre esses movimentos é importante ressaltarmos o Movimento de
Cultura Popular (MCP, 1960), o Movimento de Educação de Base (MEB, 1961) e o
Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE, 1961), essas
iniciativas contaram com o apoio da igreja, estudantes e intelectuais (Moura 2014).
Com o golpe militar em 1964, “a alfabetização de jovens e adultos deixa de
atender diretamente as classes populares e passa a ter um caráter repressor” (SILVA,
2011, p. 10). Houve uma ruptura na proposta de Freire que se definia por possuir uma
perspectiva libertadora e baseava-se, principalmente, nos conhecimentos prévios dos
alunos, buscando interpretar suas próprias experiências de vida, partindo do uso de
“palavras geradoras”. O novo governo, de caráter ditatorial, decidiu pela implantação de
um modelo mais apropriado para a formação de mão de obra, adotando uma educação de
concepção tecnicista. Em razão de que era substancial que o nível de escolaridade da
população em geral fosse elevado para corresponder à necessidade do Estado em sustentar
o modelo socioeconômico do país, no qual se tratava da internacionalização do mercado
interno.
Com o intuito de atender as necessidades do Estado, cria-se em 1969 a fundação
Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), porém, a verba anual
disponibilizada pelo Estado era insuficiente para o funcionamento do programa, fazendo
com que o Mobral começasse a funcionar em 1970, quando se encontrou uma forma de
financiá-lo (FREITAG, 1980). O Mobral não é a primeira ação governamental
alfabetizador, mas é a primeira vez que o governo toma a iniciativa de introduzir um
movimento que alfabetize a força de trabalho, assim elevando seu nível de qualificação,
mesmo que minimamente.
Entretanto, essa alfabetização revela um caráter ideológico visível, que prega no
operariado os valores do capitalismo autoritário (FREITAG, 1980), ou seja, era nítido que
o Mobral é implantado no país, não como forma de defender os interesses próprios dos
trabalhadores, mas sim, como forma de solucionar de meio imediato, produzindo mão de
obra qualificada e de baixo custo para fortalecer o sistema capitalista. Desse modo, os
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objetivos de maior acesso à educação estão articulados ao plano de crescimento
econômico do país.
Devido os baixos índices de alfabetização, a falta de credibilidade e o não alcance
das metas iniciais previstas, que propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos,
que abandonaram a escola, visando conduzir a pessoa a adquirir a leitura, escrita e cálculo
como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida na
sociedade, bem como acabar com o analfabetismo no Brasil, o Mobral foi um projeto do
governo militar brasileiro criado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967 a 1985.
Onde insatisfatoriamente só 10% dos quarenta milhões de pessoas participantes do
programa foram alfabetizadas (TEXEIRA, 2012). Consequentemente o MOBRAL foi
substituído pela Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos (Fundação
Educar) em 1985, gerada pelo então governo Federal da Nova República José Sarney,
que tinha como objetivo oferecer ensino público de 1° Grau a jovens e adultos.
Em 1990 a Fundação Educar teve fim e o Governo Federal cessou o financiamento
de alfabetização de Jovens e Adultos. Nesta época o analfabetismo mundial passava de
960 milhões de pessoas, dos quais dois terços eram mulheres e assim esse problema
passou a ser reconhecido como um índice significativo. (TEXEIRA, 2012).
A EJA passa a ser modalidade de Educação Básica ainda na década de 1990,
legitimada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de n° 9.394/96
que sustentou o foco nos exames do antigo supletivo e mudou a idade mínima para o
ingresso, que caiu de 18 para 15 anos no ensino fundamental e de 21 para 18 no ensino
médio (DI PIERRO et al. 2001).
A procura pela EJA ainda é crescente hodiernamente, visto que são muitas as
adversidades existentes na sociedade que impedem que diversas pessoas tenham acesso
à educação na idade adequada, fazendo com que aumente o índice de evasão escolar e
mais tarde a busca pela EJA. Vale ressaltar que, do total de estudantes que compõe essa
modalidade de ensino, 53% são mulheres com baixa renda e na faixa etária entre 18 e 39
anos, frequentando principalmente o segundo segmento do ensino fundamental ou ensino
médio (IBGE, 2009, apud Palácios et al. 2017). Posto isto, percebemos como a
desigualdade de gênero afeta nossas mulheres até dias atuais, afastando-lhes de uma
qualidade de vida com igualdade e desenvolvimento pleno.
REFLETINDO OS RESULTADOS
Com finalidade principal de conhecer os motivos e objetivos do retorno das
mulheres à escola na EJA da instituição pública de ensino médio Francisco Guerreiro
Chaves da cidade de São João do Jaguaribe – CE o estudo teve sua sustentação na
pesquisa de campo, sobre a Educação de Jovens e Adultos, focando na presença do sexo
feminino nesta modalidade de ensino e posteriormente na aplicação de um questionário
fechado direcionado a as alunas que estão regularmente matriculadas na EJA da referida
escola.
Antes da realização da pesquisa o questionário foi inicialmente apresentado a um
professor da turma, para que houvesse aprovação e autorização de aplicação do mesmo.
Foi repassado e respondido pelas alunas em dia e horário de aula. A turma é formada por
21 alunos, 19 mulheres e apenas 2 homens. No entanto, apenas 14 alunas responderam ao
questionário, dado que no momento da aplicação dos questionários 5 estavam ausentes e
não foi possível o contato. Das frequentadoras entrevistadas as idades variam entre 25 e
43 anos.
Um dos questionamentos aplicado foi sobre o motivo pelo qual elas abandonaram
os estudos. As respostas estão apresentadas no Gráfico 1.
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GRÁFICO 1: Motivos que levaram as alunas a abandonarem os estudos
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Fonte: (Elaborado pela autora, 2018)

Das 14 alunas questionadas 57% abandonaram os estudos porque constituíram
família, ou seja, casaram e tiveram filhos, fator que dificulta a vida educacional de muitas
mulheres. Tendo em vista que a sociedade atribui como responsabilidade da mulher todas
as tarefas domésticas e cuidados com os filhos, fazendo com que essas mulheres afastemse dos estudos para arcar com os deveres. Ainda há as que são mães solteiras e tem que
encarregar-se de todas as responsabilidades com os filhos, não lhe sobrando tempo para
dedicar-se aos estudos. Segundo o IBGE apenas 28,4% das mulheres de 15 a 17 anos
continuam a estudar, mesmo tendo filho.
Outros motivos não especificados foram causas para que as discentes questionadas
abandonassem os estudos. 14% desistiram por ter que trabalhar desde a menoridade. O
Gráfico 2 expõe as respostas obtidas com o questionamento sobre o que motivou as
discentes retornarem a escola.
GRÁFICO 2: Motivo pelo qual as discentes retornaram a escola
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Fonte: (Elaborado pela autora, 2018)

A realização pessoal é o Principal motivo para essas mulheres retornarem a escola,
contabilizando 43% das entrevistadas que responderam ao questionário. Elas veem na
EJA a oportunidade de concluir os estudos que por, algum motivo, não puderam ter essa
consumação na idade adequada. 36% respondeu que visa adquirir capacitação
profissional. Buscam aprimoramento para conseguir um bom emprego, tendo em vista
que bons salários são obtidos através de qualificação profissional e sabem que a educação
é o caminho para tal ação. 14% têm como motivo de retorno à independência financeira.
Elas também almejam um ensino superior, tendo este como uma realização
pessoal, para complementar este anseio de profissionalizar-se, totalizando 57% das
alunas. o que mostra o Gráfico 3.
GRÁFICO 3: Pretensão de futuro das discentes após a EJA
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Fonte: (Elaborado pela autora, 2018)

Das 14 alunas que responderam ao questionário 6 trabalham atualmente e tem
como objetivo apenas concluir seus estudos e continuar trabalhando. No entanto, dessas
43% que responderam que pretendem somente trabalhar, algumas veem o certificado de
ensino médio como um meio para um emprego com salário melhor. 53% tem a pretensão
de ingressar no ensino superior.
As mulheres que frequentam esta turma da EJA estão satisfeitas em ter feito essa
escolha, pois a educação já proporcionou mudanças significativas na vida dessas alunas.
Foram unânimes na resposta e 100% das entrevistadas responderam que a EJA já
possibilitou mudanças, tanto pessoal quanto profissional. Asseverando que o retorno à
escola, realmente, é a via de mudança que elas aspiram. É o que podemos constatar com
Gráfico 4.
GRÁFICO 4: Respostas a pergunta: “A EJA já possibilitou alguma mudança?
Seja pessoal ou profissional”

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

72

Não
0%

Sim
100%
Fonte: (Elaborado pela autora, 2018)

Pressupondo que maior parte das discentes questionadas tinha como motivo do
abandono escolar a construção da família, a questão cinco foi elaborada com o intuito de
averiguar se elas têm o apoio da família. Mais uma vez é unanime, é o que mostra o
Gráfico 5.
GRÁFICO 5: Dispõe do apoio da família
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Fonte: (Elaborado pela autora, 2018)

O apoio da família em relação aos estudos é parte principal para um bom
rendimento do mesmo. Não seria diferente com alunos da Educação de Jovens e Adultos.
Sendo que não é tarefa fácil retomar os estudos sem um incentivo e apoio. As alunas
questionadas afirmaram prosseguir os estudos com mais força de vontade em virtude do
apoio que disponibiliza de sua família.
Considerando que cada mulher que respondeu ao questionário possui metas e
objetivos distintos, a última questão indaga se estes estão sendo alcançados com a
Educação de Jovens e Adultos, se está desenvolvendo seu pensamento crítico,
proporcionando a oportunidade de exercer seus direitos e melhorando sua qualidade de
vida. Apenas 1 aluna considera que seus objetivos ainda não foram alcançados. No
entanto, os mesmos não foram mencionados no momento da pesquisa. É o que consta no
Gráfico 6.
GRÁFICO 6: Respostas a pergunta: “Seus objetivos estão sendo alcançados com a
EJA?”
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Fonte: (Elaborado pela autora, 2018)

A grande porcentagem positiva de 93% nos mostra que a Educação de Jovens e Adultos está
sendo desenvolvida com o intuito de melhorar a vida dessas pessoas e exerce seu papel
de preparar essas mulheres para um ensino superior, desenvolvendo seu senso crítico e
motivando-as a lutarem por direitos iguais. Dessa forma, possibilitando que essas pessoas
atinjam seus objetivos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A trajetória da Educação de Jovens e adultos é extensa e repleta de detalhes. É
uma modalidade de ensino, que perpassa todos os níveis da Educação Básica. Destinada
a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não
tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. Como já
mencionado no decorrer desse trabalho, as mulheres são maioria na EJA e aproveitando
o que essa modalidade de ensino oferece para a melhoria de vida.
Isto posto, os dados obtidos a partir desse estudo demonstram que a Educação de
Jovens e Adultos se evidencia como um local de sonhos e idealizações profissionais, ou
seja, um espaço significativo de superação da exclusão social para muitas mulheres que,
por algum motivo, não tiveram acesso à escolarização na idade regular, ou não puderam
concluir a educação básica. Mediante a estes resultados, é possível afirmar, portanto, que
a busca da mulher pela EJA tem se intensificado com o objetivo de esta se preparar para
o mercado de trabalho, associando seu retorno à escola à procura de melhoria nas
condições econômicas, visto que, é através da educação que muitas mulheres veem a
oportunidade de transitarem da situação de dependência para uma independência
financeira.
Através dos resultados pudemos compreender a importância que a EJA tem na
vida dessas mulheres e que elas buscam, principalmente, a possibilidade de ingresso em
um curso superior para que consigam a inserção no mercado de trabalho. Assim sendo,
conquistando sua independência financeira e saindo da condição de subalternidade ditada
pela sociedade em que muitas mulheres vivem.
Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas mulheres devido à ampla
desigualdade, entretanto, elas já conquistaram um espaço significativo nas relações
sociais, no mercado de trabalho e efetivação de seus direitos. Mas, ainda tem muito
percurso para ser percorrido. Certamente a EJA é um caminho pra que essas mulheres
conquistem mais espaço na sociedade.
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RESUMO
A Educação do Campo, enquanto uma modalidade educacional específica, surge a partir
da necessidade em proporcionar à população camponesa uma educação digna e de
qualidade, que valoriza e ratifica a cultura e a identidade destes indivíduos. Nesse sentido,
a Educação Infantil do campo também emerge com o intuito de oferecer às crianças
camponesas uma educação que seja capaz de promover o seu desenvolvimento de forma
integral, garantindo a elas o acesso aos saberes formais, alinhados a suas particularidades,
enquanto sujeito do campo. Reconhecendo a necessidade de uma educação de qualidade
direcionada para toda população do campo, e que esteja compromissada em oferecer uma
formação emancipatória que vá além do ensino formal, é que buscamos discutir acerca
da importância de uma Educação Infantil do Campo, e como esta deve se organizar para
atender as especificidades das crianças provenientes desse espaço. Realizamos, nesta
perspectiva, um estudo bibliográfico de cunho qualitativo, a partir dos estudos de SILVA
et al (2012); ZIENTARSKI et al (2016); ARROYO et al (2004). Recorremos ainda à
análise documental das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil
(nº5/2009); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96; Orientações
Curriculares para a Educação Infantil do Campo; Diretrizes Operacionais para a
Educação Básica das Escola do Campo (nº 1/2002). Destarte, é possível afirmar que os
estudos destinados à educação do campo têm evidenciado a falta de interesse do poder
público em ofertar uma educação que atenda às especificidades dos sujeitos que residem
na zona rural, pois o que tem sido oferecido é apenas uma educação no campo, baseada
em práticas pedagógicas vinculadas à realidade do currículo escolar urbano. No que se
refere à Educação Infantil do campo, a situação é semelhante, uma vez que os dirigentes
não veem necessidade em oferecer uma educação para crianças residentes na zona rural,
pois, para eles, esta modalidade de ensino deve ser realizada apenas no seio familiar.
Entretanto, conforme o Art.227 da Constituição Brasileira de 1988, toda e qualquer
criança tem o pleno direito a uma educação de qualidade. Sendo assim, é dever do estado
oferecer uma educação que disponha de uma organização curricular e pedagógica que
contemple os saberes formais, comuns a todas as crianças, assim como as
particularidades, vivências e dinâmicas de vida da criança camponesa. Diante do exposto,
na modalidade da educação do campo, a educação infantil busca a criação e implantação
de propostas pedagógicas que oportunizem a estes indivíduos uma formação integral,
baseada nos saberes formais e os saberes do campo.
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INTRODUÇÃO
É indubitável a factual importância da acessibilidade a uma educação de qualidade
por qualquer cidadão, desde os anos inicias. Dessa forma, a garantia deste direito pode
proporcionar o desenvolvimento pleno do indivíduo, de maneira a contribuir para a
atuação dele na sociedade. De acordo com a Constituição Federal Brasileira (CF) de 1988,
esse é um direito de todos, que não pode ser negado sob nenhuma circunstância, visto que
a educação se configura como um direito subjetivo de qualquer indivíduo, inclusive
aqueles provenientes do campo.
A Educação do Campo voltada para a população camponesa, por muito tempo,
não esteve entre as prioridades das políticas educacionais brasileiras, visto que
predominava a ideia de que estes sujeitos não precisam de políticas educacionais
especificas.
No entanto, em meados do século XX, tais políticas conquistaram um determinado
espaço nos debates legais referentes à educação, o que tem contribuído para sua
consolidação, enquanto uma educação pensada para os sujeitos do campo. Destarte, a
Educação do Campo configura-se como uma modalidade educacional específica
destinada à população do campo, e surge de maneira a proporcionar uma educação digna,
que valoriza os aspectos particulares dessa população, que por um longo período passou
despercebida pelo poder público.
Nessa perspectiva, a Educação Infantil do Campo também se manifesta com o
intuito de oferecer às crianças do campo uma educação específica e de qualidade. Dessa
forma, buscamos refletir e discutir sobre a importância de uma Educação Infantil do
Campo, pensada para as crianças desse espaço, e que vincule as especificidades dos
sujeitos enquanto criança moradora do campo. Ela, assim como qualquer outra, tem o
pleno direito à educação de qualidade que valorize sua singularidade. Além disso,
buscamos compreender como esta deve se organizar nos aspectos curriculares e
pedagógicos para atender às particularidades dessas crianças.
Para tanto, utilizamos como metodologia para a realização deste trabalho uma
pesquisa de cunho bibliográfico e documental, o que nos permitiu fazer uma ligação entre
os apontamentos realizados nas literaturas e nos documentos acerca das questões de
Educação do Campo e em especial a Educação Infantil do Campo.
A ESTIGMATIZAÇÃO DO CAMPO BRASILEIRO E DA SUA POPULAÇÃO
A discriminação e a segregação em relação ao campo brasileiro e sua população
não são recentes; na verdade, é uma situação que possui origens na colonização do Brasil,
em 1500, e que tem caracterizado cada vez mais a atual sociedade brasileira. Tendo em
vista que Portugal colonizou o Brasil, esse país europeu se utilizou do modelo
escravocrata aliado ao modelo econômico agroexportador dependente. Esse sistema era
caracterizado, principalmente, pela exploração dos trabalhadores rurais que, por sua vez,
eram tratados pelos proprietários de forma cruel e brutal. Dessa forma, era negado a esses
trabalhadores todo e qualquer direito social, trabalhista ou político. Dessa forma, este
modelo de colonização gerou os preconceitos que rodeiam o povo que vive e trabalha no
campo. (HENRIQUES, 2007 apud ZIENTARSKI; PEREIRA; FREIRE, 2016)
Os sujeitos do campo podem ser representados, conforme explicita Zientarski;
Pereira; Freire (2016 p.87), como “[...] agricultores familiares, extrativistas, pescadores
artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da reforma agraria, populações atingidas
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por barragens, trabalhadores assalariados, quilombolas e povos das florestas.” Todos eles
possuem uma identidade, caracterizada principalmente pela forte e importante relação do
trabalho com a terra.
Embora a população do campo, até a década de 1960, compreendesse a cerca de
38.987.526 habitantes, número que ultrapassava o da população urbana, 32.004.817
habitantes. Esse total de camponeses passou a cair drasticamente no ano de 1970, em
razão da grande expansão agrícola do país, o que oportunizou a construção de latifúndios
e a mecanização do campo. Este último consistia na substituição do trabalhador camponês
pelas máquinas, o que gerou uma modificação das relações de trabalho. Isso resultou no
fenômeno nomeado de êxodo rural, que se configura na migração da população do campo
para os grandes centros urbanos, na busca de melhores condições vidas não alcançados
no meio rural. Além disso, devem ser levadas em conta a constante desvalorização e
estigmatização do espaço e população do campo.
No entanto, historicamente, essa busca por mudança nem sempre logrou êxito,
posto que a vida na zona urbana demanda uma condição financeira estável, alcançada
principalmente por meio do capital advindo do valor do trabalho, com vista à mão de obra
qualificada. Não obstante, isso se diferente das condições de sobrevivência no campo,
onde a população não dispõe de meios educacionais que sejam eficiente neste tipo
qualificação profissional.
Dessa forma, além de as oportunidades de concorrer à vaga de um bom emprego
serem voltadas ao contexto urbano, a educação do camponês para o mercado de trabalho
é, de forma generalizante, ineficiente se comparada à concorrência do homem da cidade.
Este último está imerso em um sistema educacional que prima pela qualidade do ensino,
visando uma quantidade cada vez maior de alunos aprovados em vestibulares ou
concursos.
Por esse motivo, o homem do campo se frustra quanto ao seu ideário de qualidade
de vida. A concorrência para uma vaga de emprego melhor remunerado no Brasil depende
quase que exclusivamente de uma boa formação escolar. Assim, este sujeito desiste ou
mesmo nunca tenta outro meio de mudança, acabando, na maioria das vezes, se
submetendo, como forma de sobrevivência, a empregos locais, com baixa remuneração.
Nesse sentido, é notório que há muito tempo, tanto a população quanto espaço do
campo têm tido suas características, identidade e cultura desvalorizadas, principalmente
pela população urbana, que propagou a ideia de que a cidade é sinônimo de civilização e
progresso. De acordo com esta lógica, o campo não se constituiria como um espaço
pertencente à sociedade e sua população é um atravanco para o desenvolvimento social.
É nesse contexto de preconceito e desvalorização que surge a Educação do
Campo, como ferramenta para a reafirmação e valorização da cultura e identidade desses
sujeitos, de modo a romper com concepções equivocadas e propiciar a população do
campo uma formação no sentido amplo.
A LUTA POR UMA EDUCAÇÃO DO CAMPO
Por muito tempo, os sujeitos do campo sofreram com a falta de um
posicionamento e compromisso das políticas públicas que fossem voltadas à educação,
visto que tais projetos legais buscam atender prioritariamente a uma pequena parcela da
população que dispõe de um maior poder aquisitivo. Essa concepção corroborou para o
estigma de que a população camponesa é ignorante, atrasada e matuta. Dessa forma,
também passaram a crer que está dada camada social não carecia de políticas públicas
específicas “[...] a não ser de tipo compensatória à sua própria condição de inferioridade.”
(ARROYO; CALDART; MOLINA, p.21)
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No entanto, em meados do século XX, a questão da Educação do Campo ganhou
um expressivo espaço nas discussões políticas destinadas à educação. Isso se deu graças
à luta constante dos movimentos sociais, em especial o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST), juntamente com os trabalhadores e moradores rurais. Estes
vislumbravam não apenas uma educação no campo, mas uma educação do e para o
campo. Ou, em outras palavras, era imprescindível que houvesse tanto projetos quanto
programas que visassem a união entre ensino, cultura, identidade e a própria realidade da
população camponesa. E não apenas a simples construção de escolas na zona rural.
Nesse contexto, é relevante citar dois dos mais importantes marcos que
possibilitaram a ampliação das discussões entre educadores e os movimento sociais
acerca da imprescindibilidade de uma Educação do Campo: o I Encontro de Educadoras
e Educadores da Reforma Agraria- ENERA (1997), realizado em conjunto como várias
instituições como a Universidade de Brasília (UnB); a Conferência dos Bispos do Brasil
(CNBB); Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef); a Organização das Nações
Unidas para Educação, Ciência e Cultura; e a I Conferência Nacional Por uma Educação
do Campo (2004), que, com suas pesquisas ponderadas e discutidas acercas das diversas
realidades do campo, deram continuidade aos debates desencadeados no ENERA.
Embora os eventos supracitados tenham demarcado um importante começo para
se pensar em uma Educação do Campo e sua importância, era notório que a Constituição
Federal de 1988 não dispunha, até então, nenhum artigo ou parágrafo referente à
Educação do Campo. Ignorava-se legalmente, portanto, uma significativa parcela da
população moradora das zonas rurais, que careciam de uma educação digna, mas que
estivesse em consonância com a realidade dos cidadãos nativos destes lugares. Nesse
sentido, a ausência da seguridade de uma educação para o povo do campo demonstra e
ratifica o pouco amparo do poder público para com essa população.
Todavia, no Art. 206, é promulgada a “[...] igualdade de condições para o acesso
e permanência na escola” (BRASIL, 1988). Da mesma forma, é afirmado no Art. 205 que
“[...] a educação básica é um direito de todos e dever do Estado e da família” (BRASIL,
1988). Infere-se, pois, que estes artigos abrangem os direitos da população do campo,
visto que ela tem o pleno direito a uma educação de qualidade, que valorize suas
particularidades. Entretanto, apesar de serem direitos prescritos pela Constituição
Federal, é notório que estes estão sendo violados, uma vez que não são cumpridos
Vale destacar, todavia, que as promulgações da CF 88 possibilitaram a elaboração
da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96. Por meio dela, foi
possível que a questão da Educação do Campo passasse a ser mais visionada. Do mesmo
modo, conquistas referentes a políticas educacionais para o campo passaram a existir,
conforme nos apresenta o Art. 28 da referida lei, e que designa as seguintes diretrizes de
cunho tanto organizacional quanto pedagógico:
Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL,1996,
p.11)
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Nesse contexto, nota-se um avanço significativo, no sentido político, em relação
à Educação do Campo. Que, por sua vez, está se consolidando mesmo diante dos desafios
e obstruções a ela acarretados.
Em consequência disso, além das conquistas viabilizadas com a instituição da
LDB/9394/96 e os embates dos movimentos sociais ligados à luta pela terra, destacamos
outro marco relevante para a Educação do Campo, a elaboração das Diretrizes
Operacionais para a Educação Básica das Escolas do Campo – Doebec, Resolução
CNE/CEB nº 1/2002), que consiste em:
Art. 2º “[...] um conjunto de princípios e de procedimentos que visam
adequar o projeto institucional das escolas do campo às Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental
e Médio, a Educação de Jovens e Adultos, a Educação Especial, a
Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnico e a
Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal.”
(BRASIL, 2002, p.1)

Mediante à aprovação da Doebec, a Educação do Campo se instituiu como um
novo paradigma para a Educação nos espaços rurais, como explicita Silva, A.P.S; Pasuch;
Silva, J.B. (2012, p.60),
Os princípios educacionais ali expostos buscam colaborar para a
construção de uma identidade das escolas do campo pela vinculação à
realidade, aos tempo e aos saberes do estudantes e à memória coletiva
da comunidade, articulada ao acesso aos conhecimentos científicos e
tecnológicos disponíveis na sociedade e aos movimentos sociais.
(SILVA, PASUCH, SILVA 2012, p.60)

A Doebec, como já mencionado, prescreve princípios e procedimentos para o
funcionamento das escolas do campo, buscando combater propostas educacionais que
constantemente submetem o rural ao urbano e impõem aos sujeitos do campo práticas
pedagógicas totalmente alheias a realidade deles. A exemplo disso, podemos destacar as
práticas efetivadas a partir da Educação Rural, que é o tipo de educação oferecida
constantemente ao campo. Tal proposta se configura como uma educação que possui
traços urbanos e práticas que abstraem a realidade da população que vive no campo. Nesse
sentido, a Educação do Campo surge como um novo paradigma, em contraposição às
propostas da Educação Rural, que visam apenas a capacitação da mão de obra para a
inserção no trabalho agrícola.
Nessa perspectiva, é imprescindível fazer a distinção acerca dos conceitos de
educação relacionadas ao campo, posto que seja comum uma certa confusão quanto a
estas concepções. Destarte, a Educação do Campo consiste em uma educação específica,
voltada para a população do campo, cujo principal objetivo e garantir uma formação
integral e plena para estes sujeitos. Para isso, o processo educativo se dá por meio de um
currículo baseado na cultura, vivencias e saberes desse espaço.
De acordo com Arroyo et al (2004, p.23):
A Educação do Campo precisa ser uma educação especifica e
diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo deve ser educação, no
sentido amplo de processo de formação humana, que constrói
referências culturais e políticas para a intervenção das pessoas e dos
sujeitos sociais na realidade, visando a uma humanidade mais plena e
feliz. (ARROYO et al , 2004, p.23)
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Assim, a Educação do Campo não visa somente o ensino, mas também a
recuperação e o fortalecimento da identidade da população do campo. Da mesma forma,
objetiva a superação do antagonismo entre o espaço rural e urbano.
Em oposição à Educação do Campo, é comum utilizar-se o termo “Educação no
Campo”, que consiste em uma educação desvinculada da realidade da população
camponesa. Neste tipo de educação, há um currículo comum aos das instituições dos
centros urbanos e não atendem aos anseios e exigências específicas do povo camponês.
Já a Educação Rural, assim como a educação no campo, é comumente posta em
práticas nos espaços rurais. Esta, por sua vez, é uma educação compensatória e precária,
“[...] promovida em forma de campanhas de alfabetização ou, no máximo, de capacitação
de mão de obra para a agricultura moderna da ‘Revolução Verde’ 37.” (ZIENTARSKI;
PEREIRA; FREIRE, 2016, p.111). Além disso, a Educação Rural se configura como um
meio de instrumentalizar a mão de obra, intencionando atender aos interesses capitalistas.
Podemos ainda evidenciar uma outra conquista imprescindível para a Educação
do Campo, o Programa Nacional de Educação do Campo – PRONACAMPO, que foi
elaborado em 2012, a partir do Decreto Presidencial nº 7.352/2010. Sua construção se deu
de forma participativa, com a ajuda dos movimentos sociais do campo e de instituições
que se preocupavam com a questão da Educação do Campo. Destarte, o PRONACAMPO
objetiva “[...] ampliar e qualificar a oferta de educação básica e superior oferecida às
populações do campo.” (ZIENTARSKI; PEREIRA; FREIRE, 2016, p.87)
Diante dos expostos, percebemos e compreendemos a relevância de ter uma
educação específica pensada para população do campo, uma vez que a Educação do
Campo atua na promoção de uma formação que vai além de um ensino formal. Esta
modalidade de ensino busca um desenvolvimento amplo dos sujeitos, de modo que
permita a inserção e atuação destes na sociedade.
A EDUCAÇÃO INFANTIL DO CAMPO
A Educação Infantil se configura como a primeira etapa da educação básica, que
dispõe de saberes e conhecimentos próprios e específicos direcionados as crianças.
Conforme a LDB, Lei nº 9.394/96, no Art.205, este nível de ensino intenciona “[...] o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físicos,
psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade”.
Portanto, enquanto primeira etapa da educação, este segmento de ensino busca
promover o desenvolvimento inicial da criança, como também a construção de
aprendizagens e experiências que potencializarão competências e habilidades necessárias
e exigidas para as próximas etapas da escolarização. Nesse sentido, o acesso da criança à
educação é um direito por lei, sendo salientado no Art.227 da CF 88 e reafirmado no
Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, Lei Nº/8.069/90.
Conforme a CF, no Art. 227,
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,

37

Configura-se como um agrupamento de iniciativas tecnológicas que intencionam transformar as práticas
agrícolas para obter um aumento em larga escala da produção agrícola, com o objetivo de ratificar a crise
de alimentos.

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

81

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL,
1988, p.01) (grifo nosso)

Dessa forma, enquanto direito previsto por lei, toda e qualquer criança,
independentemente de cor, gênero, religião ou localização geográfica, tem o pleno direito
a uma educação que desenvolva suas potencialidades. Entretanto, quando se parte para a
realidade, o que se encontra são divergências e descasos, principalmente no que diz
respeito à educação das crianças do campo.
É irrevogável que a Educação Infantil brasileira, ao longo dos anos, teve
importantes e expressivos avanços que permitiram sua consolidação. Todavia, esses
avanços ainda não foram suficientes para superar determinados desafios, principalmente
no que se refere a uma Educação Infantil do Campo, que objetive:
[...] que a criança conheça os modos como sua comunidade nomeia o
mundo, festeja, canta, dança, conta histórias, produz e prepara seus
alimentos. Creches e pré-escolas com a cara do 8 campo, mas também
com o corpo e a alma do campo, com a organização dos tempos,
atividades e espaços organizados e vinculados aos saberes de seus
povos. (SILVA, PASUCH, 2010. p. 2)

Inicialmente, podemos destacar alguns desafios quanto à efetividade da Educação
Infantil do Campo. Destarte, salientamos a falta de instituições que permitam o
desenvolvimento integral da criança, conforme legaliza o Art. 205 da LDB/96.
Não obstante, prevalece a concepção preconceituosa de que a população do campo
não precisa de creches/pré-escola. Essa ideologia, segundo Silva; Pasuch; Freire (2012,
p.46), preconiza que, “no campo, a família é extensa, a comunidade educa de forma
compartilhada, a mulher e o trabalho estão próximos”. E mister lembrar, no entanto, que
tal situação se apresenta apenas nas zonas rurais, visto que a oferta de creches/ pré-escolas
nos centros urbanos é comum, considerando, no caso dos cidadãos da cidade, que cada
vez mais as mulheres estão assumindo papéis no mercado de trabalho formal.
De acordo com Silva, A.P.S; Pasuch; Silva, J.B (2012, p.37):
Um dos grandes desafios na garantia do direito à Educação Infantil dos
bebês e crianças do campo é articular os princípios orientadores da
Educação Infantil como um todo às formas como é feito seu
atendimento nas diferentes modalidades territoriais. Se os princípios
são os mesmos para todos os moradores do país, moradores da cidade e
do campo, como meio de garantir igualdade de direitos e um
atendimento com qualidade, as formas de sua implantação nos
diferentes contextos necessitam estar organicamente vinculadas à
realidade e à dinâmica da vida das crianças e das famílias, no nosso
caso, moradoras nas áreas rurais. (SILVA, PASUCH, SILVA, 2012,
p.37)

Nessa perspectiva, quando se tem uma instituição de Educação Infantil implantada
no campo, é corriqueiro que a educação das crianças se deem em contextos coletivos
discrepantes do familiar. Como resultado, ocorrem práticas pedagógicas
descontextualizadas, que não consideram as particularidades da vida no campo. Em
consequência disso, tais práticas podem afetar na autoestima e identidade das crianças
campesinas.
Diante disso, as crianças do campo têm o pleno direito a uma Educação Infantil
que permita o seu desenvolvimento integral, como também uma educação que esteja
vinculada ao seu contexto social, de maneira a valorizá-lo, ratificando sua identidade e
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cultura. Para que, assim, a criança do campo cresça percebendo a importância do lugar
onde vive e não esteja vulnerável à desvalorização do seu espaço.
Por esses motivos, a Educação Infantil do Campo deve estar organizada, de
maneira a oferecer a essas crianças uma formação plena e de qualidade, embora as
discussões em volta da temática da Educação Infantil do campo ainda sejam recentes e
haja poucos estudos e escritos que tratem mais a fundo essa questão.
Porém, já existem alguns documentos que apontam como deve ser a estrutura
curricular e a organização pedagógica da Educação Infantil do Campo. A exemplo,
destacamos a Doebec (Resolução CNE/CEB nº 1/2002), que, como citada anteriormente,
porta preceitos que orientam o funcionamento das escolas do campo. Além deste,
salientamos ainda as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (Resolução
CNE/CEB nº5/2009), que, embora seja um documento de abrangência nacional, já
apresenta propostas pedagógicas para o trabalho com a infância do campo, de modo a
garantir a igualdade e, ao mesmo tempo, o respeito à diversidade.
Portanto, tanto o DCNEI (Resolução CNE/CEB nº5/2009), quanto a Doebec
(Resolução CNE/CEB nº 1/2002) representam importantes marcos legais para a
consolidação e funcionamento da Educação Infantil do Campo.
Neste viés, a DCNEI (Resolução CNE/CEB nº5/2009), no artigo 8º, parágrafo 3º,
prescreve que:
As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de
agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos,
assentados e acampados da reforma agrária, quilombolas, caiçaras,
povos da floresta, devem: I - reconhecer os modos próprios de vida no
campo como fundamentais para a constituição da identidade das
crianças moradoras em territórios rurais; II - ter vinculação inerente à
realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades,
assim como a práticas ambientalmente sustentáveis; III - flexibilizar, se
necessário, calendário, rotinas e atividades respeitando as diferenças
quanto à atividade econômica dessas populações; IV - valorizar e
evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de
conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; V - prever a
oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características
ambientais e socioculturais da comunidade. (BRASIL, 2009, p.3)

Silva, A.P.S.; Pasuch; Silva, J.B. (2012, p.73) acrescentam que
[...] é importante conhecer e integrar na proposta pedagógica os saberes
das famílias sobre práticas educativas, os costumes locais, as formas de
organização da família, os ritmos daquela população e das crianças.
(SILVA, PASUCH, p.73)

No que se refere ao currículo da Educação Infantil do Campo, ainda não há
um modelo pronto, uma vez que este ainda está construção. Contudo, estudos referentes
ao currículo da Educação Infantil do Campo apontam que o ideal é que este seja composto
com conteúdos que estejam em consonância com realidade das crianças, pois assim estes
terão um significado para a aprendizagem e desenvolvimento delas. De acordo com Silva,
A.P.S.; Pasuch; Silva, J.B. (2012, p.51) “não se pode oferecer a criança do campo uma
educação para uma criança abstrata, sem contexto.”
Do mesmo modo, é importante que o currículo esteja voltado para o meio
ambiente, para que as crianças percebam a importância de preservar e valorizar o espaço
onde vivem. Nesse sentido, é irrevogável “uma educação infantil que valorize suas
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experiências, seus modos de vida, sua cultura, suas histórias e suas famílias, que respeite
os tempos do campo, os modos de convivência, as produções locais.” (SILVA E
PASUCH, 2010, p.2)
Faz-se necessário, portanto, evidenciar a questão do específico e o geral na
Educação Infantil do Campo, visto que, ao pensar na educação para as crianças do campo,
devem ser levados em consideração os conhecimentos necessários a qualquer criança da
faixa etária de 0 a 5, independente se esta vive no campo ao na cidade.
Em suma, a Educação Infantil do Campo deve estabelecer uma relação entre o que
é geral para todas as crianças e o que é especifico para a criança do campo. Uma vez que
a Educação Infantil do Campo deve estar em consonância como os preceitos estabelecidos
na Educação Infantil em si.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente trabalho possibilitou uma melhor compreensão
acerca da luta pela obtenção de uma Educação do Campo, pensada para atender às
especificidades e aos anseios da população rural. Dessa forma, passa a proporcionar uma
educação que promova uma formação integral, permitindo a inserção e atuação desses
indivíduos na sociedade. Tais assertivas se fundamentam no fato de, trivialmente, os
cidadãos da zona rural serem excluídos das políticas educacionais e colocados em
situação vulnerável ao processo educativo, tanto em termos de qualidade de ensino quanto
a projeção para um currículo urbano totalmente discrepante da realidade camponesa.
Do mesmo modo, foi possível conhecer as conquistas advindas da busca
incessante por uma Educação do Campo. Dessa forma, deve-se levar em consideração
que esta tem se mostrado atuante, tanto na formação quanto na superação de concepções
distorcidas acerca do campo e de sua população. Ela também se vincula como um meio
de valorizar e reafirmar a identidade e cultura dessa localidade, refutando ideias
preconceituosas que concebem esse espaço como pobre, povoado por uma população
como atrasados e ignorantes, que em nada contribuem para o desenvolvimento da
sociedade.
Assim, também compreendemos a importância de uma Educação Infantil voltada
para as crianças do campo, que, além de possuir as particularidades que toda criança
possui, ainda dispõem de aspectos específicos de uma criança moradora do campo,
portanto, necessita de uma educação infantil que atenda às suas especificidades e permita
o seu desenvolvimento. Além disto, a organização pedagógica, por sua vez, deve vincular
os aspectos culturais, a tradição, a relação da criança com o meio ambiente e os saberes
do campo.
Por fim, o currículo, que apesar de estar em construção, os escritos apontam que
deve ser específico, baseado na realidade das crianças do campo, no seu modo de vida,
suas histórias, se modo de se relacionar com as pessoas. Dessa forma, passa-se a respeitar
o tempo educativo dos educandos do campo em sua totalidade.
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ENSINO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS:
Integração, comunicação e entendimento
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RESUMO
O ensino interdisciplinar envolve as inter-relações entre os sujeitos e o respeito entre as
áreas do conhecimento favorecendo uma aprendizagem satisfatória. Partindo dessa ideia,
é possível compreender a relação entre o conhecimento, sujeitos da ação em sua
subjetividade e as disciplinas no processo de ensino aprendizagem. Diante da experiência
participativa nas aulas do componente curricular Ensino Interdisciplinar em Ciências
Humanas e Sociais, do Programa de Pós-graduação em Ensino (PPGE) da Universidade
do Estado do Rio Grande do Norte, cabe analisar a construção de um projeto
interdisciplinar nas escolas; o reconhecimento das várias áreas do conhecimento e sua
importância; a compreensão dos sujeitos envolvidos em um projeto coletivo. Embasado
em referenciais como Fazenda (2001) e Habermas (1989/2002/2012), e na metodologia
da disciplina ministrada pelo Professor Doutor Rosalvo Nobre Carneiro, o presente artigo
evidencia o diálogo e entendimento através das ações de fala, os sujeitos e suas interrelações no ambiente escolar e a análise dos projetos interdisciplinares apresentados
durante as aulas. O objetivo do artigo é proporcionar aos professores uma nova
compreensão sobre a construção coletiva de projetos interdisciplinar nas escolas,
pautados no respeito entre as disciplinas e na comunicação democrática de fala, orientadas
para o entendimento entre os sujeitos envolvidos na ação.
Palavras-chave: Ensino. Comunicação. Projeto interdisciplinar.

INTRODUÇÃO
O componente curricular “Ensino Interdisciplinar em Ciências Humanas e
Sociais”, ofertada no segundo semestre do ano de 2018, pelo curso de pós-graduação em
Ensino da Universidade Estadual do Rio Grande Norte – UERN, e ministrada pelo
Professor Doutor Rosalvo Nobre Carneiro, contara com uma carga horária de
45horas/aulas. A mesma tinha como ementa os estudos das concepções e articulações
entre didática e conhecimentos de ciências humanas e sociais, abrangendo todas as áreas,
uma vez que se entende que todas as ciências são humanas; das metodologias de ensino
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e aprendizagem; visões sobre interdisciplinaridade e seus desafios educacionais;
discussões interdisciplinares sobre noções fundamentais em ciências humanas e sociais e
suas repercussões para a educação básica, como natureza e cultura, narrativa,
subjetividade e alteridade, memória e temporalidade.
A disciplina objetivava-se na compreensão da importância das discussões
interdisciplinares nas ciências humanas; análises das categorias fundamentais em ciências
humanas e sociais; e o estabelecimento da relação da temática da interdisciplinaridade e
as categorias fundamentais aos saberes.
Neste contexto, o presente artigo busca refletir e analisar, através de percepções
da experiência participativa nas aulas, enquanto alunas regulares do curso de mestrado,
sobre as discussões em interdisciplinaridade, pautadas, principalmente, em autores como
Fazenda (2001) e Habermas (1989/2012), bem como analisar as propostas de projetos
interdisciplinares construídos pelos discentes e que foram utilizados como um dos
procedimentos avaliativos da disciplina supracitada.
A partir destes documentos, é feita uma análise das propostas de projeto
interdisciplinar, analisando o tema abordado, explicitando seus objetivos e citando as
diversas áreas do saber presentes em cada uma das propostas. A análise desses trabalhos
foi feita de acordo com as concepções discutidas no corpo deste artigo, sobre as ações
comunicativas e a integração de sujeito no processo de construção e idealização do
projeto.
Neste caso, destaca-se que a proposta avaliativa focava-se menos no produto – o
texto escrito – e mais propriamente no processo de construção intersubjetiva, entre os
alunos que foram agrupados a partir de suas áreas de formação e considerando suas
personalidades ou competências pessoais. Assim, a disciplina se propunha a pensar: Em
que medida a interação social, enquanto processo de coordenação das ações de fala
entre sujeito e de redução das possibilidades discordantes, interfere nas possibilidades
de construção de propostas de ensino interdisciplinar? Ou dito de outro modo, qual a
relação entre a interdisciplinaridade e a intersubjetividade?
Esses questionamentos propostos pelo professor da disciplinar nos levaram a
apresentar uma reflexão entre os conceitos de subjetividade, e sua conexão com a
intersubjetividade e o processo de aprendizagem, na elaboração dos projetos
interdisciplinares, envolvendo a questão central do diálogo entre os sujeitos, no sentido
que lhe atribui o filósofo Jurgen Habermas, como uma ação orientada pela busca do
entendimento, portanto, como ação comunicativa.
Diante dessas reflexões é importante analisar problemáticas como: Quais as
vantagens da construção de um projeto interdisciplinar dentro da escola? Existe o
reconhecimento das várias áreas do conhecimento e sua importância? Compreende-se que
o projeto terá a finalidade de alcançar os alunos/as no processo de ensino aprendizagem
e sua formação para a cidadania? Haverá a participação de todos os sujeitos envolvidos,
a fim de que todos sejam protagonistas no processo de ensino-aprendizagem?
Por fim, analisaremos a construção de projetos interdisciplinares desenvolvidos
pelos alunos/as em suas diversas áreas, construídos durante a disciplina como proposta
avaliativa.
INTERDISCIPLINARIDADE: DIÁLOGOS E ENTENDIMENTO
Durante o percurso da disciplina Ensino Interdisciplinar em Ciências Humanas e
Sociais, o tema interdisciplinaridade foi discutido numa perspectiva dialógica, onde as
leituras de Habermas foram fundamentais para o entendimento dos aspectos referentes à
compreensão acerca do ser humano, os processos que envolvem os seus mundos da vida,
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as ações de falas através da comunicação intersubjetiva como instâncias interconectadas
às subjetividades envolvidas no processo de ensino-aprendizagem. Nesta perspectiva,
Habermas traz que:
No paradigma do entendimento recíproco é fundamental a atitude
performativa dos participantes da interação que coordenam seus planos
de ação ao se entenderem entre si sobre algo no mundo. (...) Esta é
estruturada pelo sistema de perspectivas reciprocamente cruzadas de
falantes, ouvintes e presentes não participantes no momento (2002a, p.
414).

Entendendo que a dimensão particular do ser humano (subjetividade), relacionase a socializações ou dimensões genéricas desses (intersubjetividade), como fatores
indissociáveis, podemos compreender melhor como se articulam a formação dos sujeitos
e a aprendizagem de acordo com o que diz Casagrande (2009, p. 95):
Processos de individuação e socialização são, necessariamente,
correlacionados a processos de aprendizagem, esta entendida segundo
Marques (2000, p.10), “não como simples adaptação ao que existe, ou
mero acréscimo de conhecimentos e habilidades, mas posta na ótica de
concreta configuração, reconstrução autotranscedente do ser humano
singularizado entre os homens.” Os processos articulam-se nas
tradições culturais e efetivam-se no seio do mundo da vida.

Dessa forma, a intersubjetividade é uma condição mediadora dada construção do
sujeito. Neste contexto, a compreensão da construção do Outro, através do processo de
individuação e socialização nos leva a própria compreensão do processo de aprendizagem
dos alunos/as na escola. Esse processo se articula nas tradições culturais e efetiva-se no
seio do mundo da vida composto por elementos como a cultura materializada em formas
simbólicas, a sociedade em normas e ordens institucionais e as estruturas de
personalidade nos substrato dos organismos humanos, as quais formam grandezas
distintas (HABERMAS, 2012).
Admite-se, deste modo, a necessidade de consideração do ensino e da
aprendizagem como processos de (re) construção, entre alunos e docentes enquanto
mediador, por meio do uso das ações linguísticas em sala de aula. Ao mesmo tempo, estas
ações necessitam estar apoiadas em significados socialmente construídos, pois, segundo
Habermas (2012), no mundo da vida as tradições culturais estruturam os conteúdos
simbólicos que possibilitam interpretações, pelos sujeitos que o compartilha, a sua própria
existência, a lhes atribuir significados e ressignificar-lhes o atribuído.
Essas ressignificações já remetem para uma forma de ação dialógica e
democrática, que possibilitem a interdisciplinaridade efetivar-se mediante o
“reconhecimento interdisciplinar”, isto é, do reconhecimento de sua validade pelos
profissionais de disciplinas diversas na forma de obtenção de entendimento entre eles.
Assim, o agir social ou agir comunicativo define-se como uma interação dos sujeitos
envolvidos, compreendendo o que é dito e reconhecendo as pretensões inseridas nas falas,
em acordo com uma racionalidade que orienta pelo uso do conhecimento como meio para
a busca do entendimento mútuo. Sobre este processo, Habermas (1989, p.167) explica
que:
Os processos de entendimento mútuo visam um acordo que depende do
assentimento racionalmente motivado ao conteúdo de um proferimento.
O acordo não pode ser imposto à outra parte, não pode ser extorquido
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ao adversário por meio de manipulações: o que manifestamente advém
graças a uma intervenção externa não pode ser tido na conta de um
acordo. Este assenta-se sempre em convicções comuns. A formação de
convicções pode ser analisada segundo o modelo das tomadas de
posições em face de uma oferta de ato de fala. O ato de fala de um só
terá êxito se o outro aceitar a oferta nele contida, tomando posição
afirmativamente, nem que seja de maneira implícita, em face de uma
pretensão de validez em principio criticável.

Constituída através da relação com o Outro, as relações intersubjetivas aproximam
os argumentos de Jurgen Habermas na teoria da ação comunicativa com os de Ivani
Fazenda na perspectiva da interdisciplinaridade. Assim, como defendida pelo professor
da disciplina e, aceita por nós, a discussão da intersubjetividade aparece como um tema
central, talvez o principal elo de ligação de suas ideias.
A interdisciplinaridade, apesar de bastante discutida no espaço escolar e
aparentemente compreendida, trata-se de um termo complexo, uma vez que requer uma
reflexão, não somente em torno dos conteúdos e da sua integração com disciplinas de
mesma área ou outras de áreas de conhecimento diversas, mas também com a interrelação entre sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. O que se
pretende, portanto, não é um rearranjo de disciplina, propõe-se, segundo Fazenda (2011a,
p.89)
[...] a criação de condições de ensinar em função das relações dinâmicas
entre as diferentes disciplinas, aliando-se aos problemas da sociedade.
A interdisciplinaridade torna-se possível, então, na medida em que se
respeite a verdade e a relatividade de cada disciplina, tendo-se em vista
um conhecer melhor.

Respeitar as verdades disciplinares está amparado no reconhecimento recíproco,
na inter-relação entre os sujeitos no cotidiano escolar, uma ação que envolve não somente
esforços individuais por parte dos professores/as, como também coletivos. Ser capaz de
reconhecer o outro em sua diversidade implica em competências relacionadas à
comunicação entre ambos com o objetivo de se chegar a um entendimento mútuo.
Para validar as ações interdisciplinares é necessário que exista o processo
comunicativo entre os indivíduos, ou competências comunicativas em que as pessoas
interagindo entre si através da utilização da linguagem, organizando-se socialmente,
buscam o consenso sem processos coercitivos.
O processo de comunicação que visa ao entendimento mútuo está na base de toda
a interação, pois somente uma argumentação em forma de discurso permite o acordo de
indivíduos quanto à validade das proposições ou à legitimidade das normas. Por outro
lado, o discurso pressupõe a interação, isto é, a participação de atores que se comunicam
livremente (GONÇALVES, 1999).
O que se observa, frequentemente, nos projetos interdisciplinares pensados em
escolas, é a imposição de ideias sem se atentar para as demandas dos sujeitos. Projetos
impostos de aprendizagem desrespeitam a realidade que se vive. Por isso, a produção
coletiva desses é importante para o bom desenvolvimento das ações educativas, capazes
de gerar bons resultados de aprendizagem.
VIVÊNCIAS EM SALA DE AULA NA DISCIPLINA
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DE

ENSINO

Acerca do processo avaliativo da disciplina em questão, os alunos participantes
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deveriam, dentre outras atividades, formar pequenos grupos (entre cinco e sete
integrantes), os quais deveriam contar entre os integrantes com formações acadêmicas
distintas, a fim de que dali emanasse, de fato, uma proposta interdisciplinar de estudo.
Essa proposta de grupos com participantes de áreas distintas seguiu a premissa inicial de
que um projeto interdisciplinar busca “integrar disciplinas” (RAYNAULT, 2014;
TEIXEIRA, 2007), se apresenta como uma “estratégia” (MINAYO, 2010), onde as
mesmas se alimentam de forma mútua e se enriquecem através da contextualização, mas
que resulta, efetivamente, da intersubjetividade (FAZENDA, 2011), da “troca entre
especialistas” (FERNANDES, 2007), tendo o agir comunicativo como um meio de
melhor promover estudos e pesquisas interdisciplinares, pois é a utilização da linguagem
para a busca de consensos.
Após a formação, os grupos deveriam escolher uma categoria de análise, seja
espaço, natureza, cultura, subjetividade, política, memória, temporalidade ou outra que
desejassem, objetivando a elaboração de uma proposta de ensino interdisciplinar onde
fossem consideradas as experiências didáticas de cada participante, seus saberes
particulares e os elementos da Teoria do Agir Comunicativo, de Jurgen Habermas,
discutidos em sala de aula. Por fim, a proposta deveria ser apresentada em sala de aula,
para o conhecimento geral de todas as pessoas participantes da disciplina.
Desta atividade, realizada durante a disciplina, resultaram 5 (cinco) propostas de
projetos interdisciplinares, as quais foram intituladas de:
• A questão étnica racial a partir dos quilombos;
• Sustentabilidade, um novo olhar sobre a vida.
• Direitos humanos numa perspectiva interdisciplinar;
• Bullying e a influência dos distúrbios alimentares no ambiente escolar;
• Escola integrada Zé de Moura: Resgate e valorização da memória local, e;
O projeto intitulado “A questão étnica racial a partir dos quilombos”, tinha como
objetivo a aplicação, no âmbito do ensino médio de uma escola pública, de uma prática
pedagógica antirracista, de caráter interdisciplinar a partir da Teoria do Agir
Comunicativo de Habermas. O fato dos membros da equipe pensar o projeto juntos e
destinado às demandas encontradas na realidade que vivenciam, a fim de tratar o tema
referente à questão étnico-racial é um passo importante para se pensar
interdisciplinarmente, é isso que defende Fazenda (2011a), que as diversas áreas do
conhecimento se integrem se reconheçam e que haja o envolvimento de todos os sujeitos,
deste modo, extrai-se que a proposta está de acordo com aquilo que se entende por
interdisciplinaridade sob a ótica de Fazenda.
Outra proposta de projeto interdisciplinar analisada sobre o papel do aluno e do
próprio processo de ensino aprendizagem é intitulado de “Sustentabilidade, um novo
olhar sobre a vida”, nesta proposta, envolviam-se as seguintes áreas do conhecimento:
Geografia, Direito, Enfermagem, Letras Português, História e Economia. O objetivo
principal era a mobilização da comunidade escolar, através de ações comunicativas, as
possibilidades de viver de forma sustentável tomando o ambiente escolar como ponto de
partida para ações sustentáveis. Segundo Fernandes (2015, p. 52) “(...) a
Interdisciplinaridade surge como nova organização das disciplinas científicas, agregando
a elas, as diversas visões de mundo, conhecimentos não científicos e, principalmente, a
pessoa.” Assim, foi possível abstrair que todas as áreas, embora variadas e um tanto
distintas, trabalharam de forma conjunta, onde os profissionais tiveram lugar de fala e
previram uma participação efetiva e articulada de professores e alunos.
Acerca da validação das ações interdisciplinares, é necessário que exista o
processo comunicativo entre todos os indivíduos que fazem parte do projeto, para que tal
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ação seja considerada, de fato, como uma interdisciplinaridade. Associado a este
processo, Jürgen Habermas (1989) defende a construção da “competência comunicativa”,
a capacidade ou habilidade de interação entre as pessoas, através da utilização da
linguagem (atos de fala), organizando-se socialmente, buscando o consenso, a partir do
emprego de argumentos na forma de discursos. Na proposta de projeto supramencionada
foi possível constatar que a mesma é resultado de interações entre os profissionais, e, que,
visa ainda à interação de forma efetiva por parte do alunado alvo, buscando a construção
conjunta do conhecimento, onde o aluno deixa de ser meramente um personagem efêmero
da trama escolar e passa a ser protagonista na construção do seu próprio saber.
O trabalho cujo título era “Direitos humanos numa perspectiva interdisciplinar”
fez parte do rol de propostas de projetos interdisciplinares apresentadas, em que previa a
integração das áreas do Direito, Geografia, Pedagogia e História. Da análise da proposta
elaborada e apresentada durante a disciplina pôde-se abstrair que, de fato, a mesma segue
o rumo de um projeto interdisciplinar, uma vez visava um maior entendimento, por parte
do alunado, do tema em questão, no caso, Direitos Humanos, como uma forma de
contribuir para a construção de um pensamento crítico.
Foi abordado um problema pelo qual a sociedade está passando, que é a
legitimidade e garantia dos direitos humanos e buscou-se, através das diversas áreas do
conhecimento envolvidas, desenvolver meios de ensiná-los. No projeto interdisciplinar,
“os professores de diferentes saberes se unem para desfragmentar o conhecimento que
está hermético, encerrado em cada disciplina [...]”, segundo Marques (2010, p.280). E é
sob essa ótica que os professores envolvidos no projeto supramencionado buscaram uma
permeabilidade entre as diversas áreas do conhecimento envolvidas.
Como já dialogado anteriormente, ao longo deste trabalho, a interdisciplinaridade
é entendida como um trabalho pedagógico que promove a interação e união de saberes de
diversas áreas do conhecimento, fazendo com que haja um fortalecimento, bem como
consolidação, do processo ensino-aprendizagem. Sob essa perspectiva, analisamos outra
proposta de projeto interdisciplinar apresentada, tal proposta, que buscava o resgate da
memória foi intitulada de “Escola integrada Zé de Moura: resgate e valorização da
memória local.”. Assim como as demais propostas de projetos interdisciplinares já
relatadas e discutidas, esta também era composta por profissionais de diversas áreas do
conhecimento, e buscava a superação, através de interação entre os membros, das
barreiras existentes entre essas áreas de conhecimento, a fim de que tal superação
resultasse num projeto interdisciplinar capaz de contribuir para o aprendizado do público
alvo. Nesse sentido, Ivani Fazenda apud Fernandes dispõe:
Já que a Interdisciplinaridade é uma forma de compreender e modificar
o mundo, pelo fato de a realidade do mundo ser múltipla e não una, a
possibilidade mais imediata que nos afigura para sua efetivação no
ensino seria a eliminação das barreiras entre as disciplinas. Anterior a
esta necessidade básica, é óbvia a necessidade da eliminação das
barreiras entre as pessoas. (2015, p. 52).

Através da análise das propostas de projetos interdisciplinares supracitados, que
foram apresentados como um dos instrumentos de avaliação da disciplina em questão foi
possível perceber que foi a finalidade da disciplina fora atingida, considerando que esta
buscava promover a construção da competência comunicativa, a necessidade da
orientação do uso da linguagem para o entendimento, por parte dos discentes da mesma
forma buscava demonstrar a importância de um projeto interdisciplinar no processo do
ensino-aprendizagem e como a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas poderia
auxiliar.
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Deste modo, conclui-se que o objetivo da disciplina fora atingido, uma vez que
além do entendimento sobre a interdisciplinaridade enquanto intersubjetividade,
resultado do diálogo não coercivo, impositivo, mas das trocas justas, horizontalizadas,
respeitando-se as opiniões em contrário, os saberes particulares e disciplinares, emanaram
propostas de projetos interdisciplinares interessantes e bastantes contributivas caso
venham a ser colocadas em prática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista a importância da interdisciplinaridade no processo de ensinoaprendizagem e como esta, por vezes, não é compreendida, é que foi ofertada a disciplina
de Ensino Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais. A disciplina teve como escopo
principal a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas e o conceito de
Interdisciplinaridade proposto por Ivani Fazenda, mas alargado por interlocutores que se
aproximam de uma visão sobre o papel das relações entre Sujeitos, entre profissionais,
pois como defende Teixeira (2007), constata-se uma compreensão geral entre os
defensores da interdisciplinaridade que ela se define pela intensidade das trocas entre
especialistas diversos.
Buscando relacionar a temática da interdisciplinaridade e as categorias
fundamentais aos saberes específicos das áreas das ciências humanas e sociais, visando à
compreensão, por parte dos discentes, da importância das discussões interdisciplinares no
âmbito das ciências humanas.
A elaboração de propostas de projetos interdisciplinares foi utilizada como um
dos instrumentos avaliativos da disciplina. Em suma, os discentes, tendo como base os
conceitos e leituras propostas ao longo do curso da disciplina, tiveram que elaborar
propostas de projetos onde houvesse uma superação de barreiras existentes entre as
diversas áreas do conhecimento através do diálogo entre os profissionais e respeito a
outras áreas, superando.
Podemos analisar que, para um projeto interdisciplinar proporcionar bons
resultados na escola, devem-se perceber as demandas dos alunos em seu contexto, bem
como é importante que os professores entendam a importância da inter-relação entre eles
na construção coletiva do projeto, esses devem utilizar diálogos democráticos, sem
imposições de ideias, pautadas no respeito e reconhecimento do outro e de suas áreas,
além de compreenderem que o objetivo maior da interdisciplinaridade é a satisfatória
aprendizagem dos alunos, pautada em uma educação para a cidadania.
Portanto, o conceito de interdisciplinaridade perpassa a simples ideia de áreas
trabalhando em conjunto, é bem mais que isso, é a integração de disciplinas a fim de
formação de cidadãos críticos e reflexivos, através de um diálogo entre professores,
acerca das questões de cunho filosófico e pedagógico, nunca deixando de analisar a
participação dos alunos, enquanto, também, propositores de projetos interdisciplinares, a
fim de que os mesmos também sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem.
De fato, construir e tornar efetivo um projeto interdisciplinar não é uma tarefa
fácil, mas há uma certeza, não é possível o fazer se não houver diálogo entre todos os
integrantes do mesmo, é através do diálogo que as barreiras, quase que feudais, existentes
entre as diversas áreas do saber, podem ser superadas.
E o que se pôde notar, da análise das propostas de projetos interdisciplinares
elaborados pelos discentes da disciplina de Ensino Interdisciplinar em Ciências Humanas
e Sociais é que, de fato, os mesmos foram pautados no diálogo e respeito a cada uma das
áreas do saber envolvidas, e, portanto, tem um potencial se perpassarem o plano teórico
e forem colocados em prática.
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RESUMO
A juventude atual encontra-se em meio a um mundo diverso, com a tecnologia cada vez
mais avançada, um mercado de trabalho diversificado, mídias que se atualizam a cada
segundo, um universo cheio de possibilidades para aqueles que querem seguir carreira
profissional ou não. Alguns dos (as) jovens e adolescentes na atualidade participam
diretamente de muitos espaços, um deles é a escola, local de compartilhamento de saberes
indispensáveis para à formação de uma identidade, que contribui para o ingresso no
mercado de trabalho, como também concede ao sujeito condições suficientes para entrar
em uma universidade, caso seja esse o seu propósito. Partindo deste entendimento
questionamos: Qual a perspectiva dos (as) jovens e adolescentes após concluir o Ensino
Médio? O intuito deste artigo é identificar qual a concepção dos (as) jovens e
adolescentes, após a conclusão do Ensino Médio, compreendendo quais as metas que eles
(as) querem alcançar e como as instituições de ensino podem contribuir na tomada de
decisões futuras desses sujeitos. A metodologia que será abordada terá como destaque,
aprofundar sobre o tema em evidência, que será feito através de pesquisas bibliográficas
com base nos autores DAYRELL (2013), JESUS (2013), BARBOSA (2013), GOMES
[S.D], MALACARNE [S.D] e dentre outros autores, em que, por meio destes escritores
serão discutidas as metas e os desafios a serem alcançadas para construir um futuro
promissor, para que, com isso, possam transformar esses sujeitos em seres humanos
capazes de inovar e modificar sua realidade, na busca de conquistar sua independência e
autonomia.
Palavras-chave: Perspectiva de Vida. Juventude. Ensino Médio.

INTRODUÇÃO
O presente artigo abordará uma perspectiva sobre os (as) jovens e adolescentes,
que ao concluir o Ensino Médio, tenham em seu pensamento uma visão mais crítica e
ampla sobre a diversidade encontrada nos ambientes de formação, visto que, estes sujeitos
possam estar inseridos no mercado de trabalho ou numa universidade, possibilitando
assim alcançar seu real objetivo. Mas a partir de então, os sujeitos encontrarão diversos
desafios pela frente, na qual, marcará seu percurso na construção de um caráter pessoal e
profissional, na busca de qualificação para um futuro promissor, capacitando-se para o
desenvolvimento de atividades que possam abranger sua independência financeira e
intelectual.
O intuito deste artigo é identificar as perspectivas destes (as) jovens e adolescentes
sobre o futuro, identificando assim a trajetória a ser percorrida dentro de seus ambientes
geográficos (campo e cidade), que pode ser destinada ao ingresso na universidade;
profissão e carreira, com as distinções encontradas entre a escola/universidade e
escola/trabalho ou qualquer outro lugar de sua preferência, ou seja, onde quer que estejam
estes sujeitos irão traçar uma jornada cheia de diversidade, na busca de conhecimentos
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novos. Após este ciclo se inicia um novo recomeço, em que os mesmos deverão ter um
olhar sobre o que iram alcançar em meio a este contexto, empregando assim competências
e habilidades, para uma nova concepção de mundo.
O ser humano tem a intenção de compreender o surgimento de quem somos e de
onde viemos, na qual, a busca pelas nossas origens esteve e está presente dentro de cada
um de nós, em que, vem perpassando de geração em geração, a qual muitos já se
desafiaram a entender e mostrar como tudo realmente começou. Alguns sujeitos
conseguiram resultados e outros nem tanto, mas queremos dizer que a necessidade de
compreensão de nossas origens nunca deixou de estar presente dentro de nós, seja essa de
forma mais abrangente ou de forma mais específica, principalmente quando se trata de
nossas decisões pessoais. Sendo assim, o que acontece com a maioria dos (as) jovens e
adolescentes, quando se deparam com essa situação de escolha, pois no decorrer da vida,
a sociedade cobra o engajamento dos (as) sujeitos, em universidades; no mercado de
trabalho e dentre outros segmentos do âmbito econômico ou social.
Diante do quadro posto, questionamos: Qual a perspectiva dos (as) jovens e
adolescentes após concluir o Ensino Médio? Tem como identificar qual a concepção dos
(as) jovens e adolescentes, após a conclusão do Ensino Médio. Compreendendo quais as
metas que eles (as) querem alcançar e como as instituições de ensino podem contribuir
na tomada de decisões futuras desses sujeitos. A metodologia tomará como norte a
pesquisa bibliográfica, utilizando como referência os estudos de: Dayrell (2013); Jesus
(2013); Barbosa (2013), e dentre outros autores, em que, por meio destes serão discutidas
as metas e os desafios a serem alcançadas para construir um futuro promissor, para que,
com isso, possam transformar esses sujeitos em seres humanos capazes de inovar e
modificar sua realidade, na busca de conquistar sua independência e autonomia.
A estrutura está organizada da seguinte forma, inicialmente abordaremos a
discussão sobre a perceptiva dos (as) jovens e adolescentes do campo e da cidade, após o
Ensino Médio, no segundo momento será exposta os desafios encontrados no contexto
central que podem influenciar na tomada de decisões no futuro dos educandos.
A PERSPECTIVA DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO CAMPO E DA
CIDADE APÓS O ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio é visto nos dias atuais, como sendo uma ferramenta, que visa
formar os cidadãos, em um ser possuidor de conhecimento e aptos para prosseguir nos
cursos; universidade, no mercado de trabalho ou em qualquer outro lugar que almeje. Em
que os (as) jovens e adolescentes ao concluírem este ciclo, possam ter um pensamento de
ingressar em uma faculdade, ou meios que objetivem um futuro promissor, mas muitas
vezes este sonho é deixado para trás, devido haver controversas e empecilhos. Isso é o
que acontece com a maioria dos povos do campo, por não haver políticas públicas
voltadas para os mesmos, na qual está realidade também é vivida pelas pessoas da cidade,
que apesar do contexto diferenciado, enfrentam dificuldades para conquistar seus
objetivos e propósitos.
A realidade de cada sujeito muitas vezes influência nas suas escolhas e
perspectivas, que poderá levar os mesmos a um mundo diversificado cheio de escolhas,
em que, cabe a cada sujeito traçar seu caminho e objetivo. Quando o assunto é falar sobre
as expectativas da juventude, sobre ter um futuro, os mesmos muitas vezes ficam perdidos
e sem apoio daqueles que os cercam, pois dependendo do contexto que estão inseridos
isso pode influenciar momentaneamente no desenvolvimento físico e psicológico. Neste
sentido, Dayrell e Jesus (2013, p. 07) afirmam que:
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Há diferentes construções históricas e sociais relacionadas com esse
tempo/ciclo da vida, de acordo com o momento histórico e a cultura de
cada grupo social específico. De uma forma genérica, podemos afirmar
que nesse contexto, a psicologia tende a utilizar a noção de
adolescência, na perspectiva de uma análise que parte do sujeito
particular e de seus processos de transformação.

As transformações que ocorrem na fase da adolescência é um ciclo da vida, em
que os sujeitos, passam por diversas modificações e transições na sua personalidade, pois
no seu modo de vida e no contexto em que os mesmos se encontram, precisam estar aptos
as particularidades e ao mesmo tempo estar em contato com o meio social, cultural e
histórico. Segundo os autores Dayrell e Jesus (2013) reconhece a grande relevância para
as pessoas se adequarem com as mudanças que ocorrem na vida dos mesmos que iram se
“[...] descobrindo e descortinando as possibilidades em todas as instâncias da vida social,
desde a dimensão afetiva até a profissional” (IBID, 2013, p.7). Pois as diversas
modificações que ocorrem nos dias atuais podem levar a ter conjunturas que favoreçam
de forma dinâmica a sociedade de modo geral. E continuam:
Ao mesmo tempo as escolas são importantes ao proporcionar um
ambiente construtivo, determinante para o desenvolvimento da
personalidade e da capacidade de decisão de cada indivíduo,
contribuindo para a construção de padrões comportamentais, para a
assimilação de capacidades em termos de interação social, para a
ampliação e treino das relações de um indivíduo com os seus pares, para
a construção da identidade pessoal, dentre outras possibilidades (p. 89).

As escolas contribuem na idealização da identidade e também na formação crítica,
em que, pode ser de suma importância para as competências cognitivas, que possibilitam
no ser humano um ser preparado para as modificações que possam ocorrer em relação às
perspectivas sociais, visando um futuro primordial para estes (as) sujeitos.
Por outro lado, cabe ressaltar que as opiniões dos familiares têm um peso muito
significativo para as escolhas que a vida há de proporcionar, pois no decorrer deste ciclo,
os parentes geram de certa forma uma “opressão”, no percurso dos (as) jovens e
adolescentes, na qual, é imposto para os mesmos ingressar em uma faculdade ou no
mercado de trabalho, ou seja, eles (as) sentem-se pressionados a seguirem uma carreira,
que muitas vezes não são planejadas pelos (as) mesmos, mas sim pelas famílias. Sendo
que, na verdade o estímulo deveria vir diante das suas próprias escolhas, ou seja, motiválos no que realmente querem, seria de fato uma das formas que ajudaria os sujeitos a
seguir um futuro promissor e com propósitos eficazes, transformando-os em seres
realizados.
Há fatores que podem interferir os (as) jovens e adolescentes a não ter pretensões
de concluir o Ensino Médio, em sua maioria são: a falta de polícias públicas, de incentivo;
descriminação; desigualdade econômica e social, sendo essa uma das causas que geram
as diferenciações entre as classes sociais, a qual dificultam as ações voltadas para as áreas
educacionais e profissionais. Neste viés, os autores citados anteriormente mostram que
“Os macrofatores gerais se referem aos elementos no ambiente geral e nas instituições que afetam
os indivíduos, mas que não são influenciados pelo comportamento de cada pessoa [...]” (p. 12).

Investir na educação de qualidade pode trazer grandes benefícios para a sociedade,
principalmente poderá influenciar no crescimento econômico, social; preparar os sujeitos
para os desafios encontrados, além de proporcionar mudanças e ampliar seus horizontes,
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a educação irá ocasionar uma visão, mas crítica sobre ações que venham ocorrer no passar
dos anos. Visto que, estes sujeitos estejam incluídos no ambiente educacional, pois a
educação não escolhe raça, cor; gênero, classe social; religião e cultura, ela só procura
está inserida em todos os espaços.
As mudanças ocorridas entre os (as) jovens e adolescentes ocorrem diante dos
aspectos sociais; culturais e históricos, na qual parte da diferença que existe entre os
conceitos, que os jovens podem ser classificados entre as idades de 15 e 29 anos e os
adolescentes de 12 e 18 anos incompletos. Visto que, estas etapas de transição servem para
construir seu amadurecimento de forma que possam estar cientes das atitudes a serem
enfrentadas no decorrer das relações que são construídas nos ambientes em que se inserem.
Santos, Melo Neto e Kolle (2014, p. 17) dizem que:
A adolescência tem sido definida pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como um período biológico, psicológico e social compreendido
entre os 10 e os 19 anos (World Health Organization [WHO], 2011).
Esse critério cronológico também tem sido adotado pelo Ministério da
Saúde do Brasil (Brasil, 2010a, 2010b) e pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 1997). Já para o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), o período da adolescência compreende dos 12
aos 18 anos (Brasil, 1990) [...].

É nesta fase que os (as) jovens e adolescentes, correm o risco de abandonar os
estudos e seguir para o mercado de trabalho, sem nenhuma qualificação adequada e com
diversos impactos a serem superados. Tal cenário, enfatiza que a perspectiva dos (as)
jovens e adolescentes do campo e da cidade é bem diferenciada, a qual, os mesmos
passam por realidades e vivências distintas. Para obter seus objetivos os povos do campo
passam a estar inseridos em um ensino pensado para os povos da cidade convivendo
assim, em um espaço com métodos e metodologias longe da sua realidade.
Observamos que os padrões, as matrizes curriculares das escolas da
cidade precisam ser modificadas ou mudadas, sobretudo que
contribuam para o fortalecimento das lutas sociais e na solução dos
problemas concretos de cada comunidade e do país. As políticas de
ensino da cidade têm considerar uma metodologia que defenda e se
preocupe com todas as dimensões da pessoa humana e que crie um
ambiente educativo baseado na ação e na participação democrática, na
dimensão educativa do trabalho, da cultura e da história (MARINHO;
VALE, 2017, p. 4).

Esses jovens e adolescentes passam a enfrentar dificuldades tanto no espaço físico
como na falta de recursos financeiros; sociais e de políticas públicas, estes são alguns dos
obstáculos que os mesmos precisam enfrentar diariamente, por isso, grande parte dos
sujeitos, que estão localizados no campo, não tem almejado ir além do ensino médio.
Nos ambientes educacionais da zona urbana, pode ser considerado um espaço que
mais recebe recursos de políticas públicas, em que esta destinada ao desenvolvimento,
tanto econômico como social. Mas que, estes investimentos, muitas vezes são
considerados insuficientes, pois percebe-se que os governantes não investem na educação
como deveriam, falta estruturas; alimentos; professores capacitados; livros didáticos e
paradidáticos e dentre outros fatores, que afetam o desempenho dos (as) jovens e
adolescentes, não só, da zona urbana como da rural, que se deslocam de sua comunidade
para estudar na cidade. Assim, “falar de educação na cidade é falar da dificuldade de se
alcançar a mudança, mas que ela é possível; são vários obstáculos, ideológicos, políticos,
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financeiros e burocráticos que dificultam essa mudança na educação de nossa cidade [...] (IBID,
2017, p. 8).

Então os sujeitos da área urbana, também passam por situações constrangedoras
no decorrer da sua permanência nas instituições, por mais que, os mesmos tenham meios
que facilitem a conclusão do Ensino Médio e posteriormente o ingresso numa faculdade
ou no mercado de trabalho, a escola e a família devem preparar e conscientizá-los para
um futuro independente e autônomo.
A educação do campo e da cidade passou por muitas modificações, a qual as lutas
dos movimentos sociais e entre outras organizações, que visam uma educação de
qualidade e com parâmetros diferenciados voltados para cada setor, buscando assim suas
particularidades e valorizações, proporcionando um melhor ensino/aprendizagem, dos
que nela estão inseridos. Abaixo apresentamos um quadro que irá expor a diversidade
encontrada tanto na educação do campo como na cidade, mostrando aspectos da realidade
que pode influenciar os (as) jovens e adolescentes tanto por ser totalmente opostas as suas
vivências, características e identidade.
Quadro I – Educação na cidade X Educação no Campo
EDUCAÇÃO DO CAMPO

EDUCAÇÃO URBANA

Há um interesse do povo camponês e dos Há um interesse capitalista dos empresários
movimentos sociais do campo
latifundiários do assistencialismo e do controle
político
Há uma valorização da terra
Há uma desvalorização da terra
Terminologia utilizada é Matriz Curricular;
Terminologia utilizada é Grade Curricular;
Palavras de ordem são Resistência e Liderança Palavras de ordem é concorrência e individualismo
Adequada ao modelo sustentável de Adequada
aos
modelos
políticos
de
agricultura familiar com base nos interesses desenvolvimento econômico com base nos
dos movimentos sociais do campo
interesses das classes dominantes
Trabalho Coletivo
Trabalho Individual
Qualificação permanente, pedagogia da Projeto neoliberal vigente, pedagogia tradicional e
libertação
do “improviso”
Fonte: (MARINHO; VALE, 2017, p. 4-5).

A falta de um olhar diferenciado para os (as) jovens e adolescentes do campo e da
cidade, em que os governantes não priorizam os problemas encontrados na educação, na
qual os (as) alunos enfrentam diariamente escolas precárias e uma grande deficiência no
ensino. “Em síntese, os jovens de escolas públicas possuiriam baixa expectativa de
continuidade dos estudos em geral (e de ingresso no ensino superior em particular,
especialmente na universidade pública) e alta expectativa com relação ao ingresso no
mercado de trabalho” (SOUZA; VAZQUEZ, 2015, p.414).
Por isso, os movimentos sociais têm defendido as políticas públicas voltadas para
a educação, com afirmações que fortaleçam de fato suas particularidades, pois assim, os
mesmos poderão buscar a interação de uma nova construção e valorização do próprio
futuro, ou seja, com aspectos positivos que possibilitem um trabalho melhor e estudos de
qualidade em universidades ou cursinhos.
Diante se percebe que, a escola passa a ter um papel fundamental, a qual deverá
possibilitar aos indivíduos visões de reconhecimento do mundo e das vivências, os
transformando em seres de pensamentos críticos diante das inúmeras situações que vão
se deparar. Atualmente existe uma diversidade de ambientes que podemos nos inserir,
mas a escolha do que realmente irá ser traçado, para um futuro glorioso é mais difícil,
principalmente quando essa não está dentro dos padrões que a nossa sociedade impõe.
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A necessidade de estar dentro de um mercado produtivo, na qual os sujeitos são
vistos como mero objeto para o capitalismo é o que acontece dentro das empresas,
escolher um caminho que não gere muito capital, às vezes nos faz pensar que somos
fracos, então acabamos seguindo para um universo que não condiz com o que realmente
sonhamos e planejamos. É o que acontece com muitos jovens e adolescentes, que
impulsiona suas perspectivas diante das pressões sociais e culturais, sejam essas de
origens promissoras ou não, que prossigam a conquistar seus objetivos ou que recuse o
suporte destas vias.
Consideramos que os (as) jovens e adolescentes nesta fase, buscam métodos que
facilitem e agilizem o processo de adentar no mercado de trabalho, não dando a devida
valorização e atenção aos estudos, por ser considerado pelos mesmos e pelas famílias
desnecessárias visando assim só o capitalismo. “[...] embora a necessidade de trabalhar
seja a principal dificuldade apontada para a continuidade de seus estudos, por sua vez, o
ingresso no mercado de trabalho é visto como o principal fator que lhes possibilitaria o
ingresso e a manutenção na universidade” (SOUZA; VAZQUEZ, 2015, p.422).
Mas sabemos que a educação é uma ferramenta de extrema importância para o
crescimento e desenvolvimento do ser humano, é através dela que conseguimos se
relacionar com o meio, torna os sujeitos críticos-reflexivos; autônomo, na busca de sua
independência tanto profissional como particular, para que assim alcance suas
competências sociais e cognitivas, transformando os mesmos em profissionais
especializados e dedicados nas áreas de atuação.
DESAFIOS NA TOMADA DE DECISÕES NO FUTURO DOS EDUCANDOS
As adversidades que ocorrem no contexto que os educandos estão inseridos
podem trazer aspectos que influenciam nas escolhas profissionais e acadêmicas, sendo
assim, os desafios podem interferir nas várias opções a serem seguidas pelos indivíduos,
na qual, gera o processo de decisões que provocam modificar situações ou fatores
frequentes no cotidiano de muitos (as) jovens e adolescentes.
Os adolescentes que têm a oportunidade de chegar ao ensino médio são
desafiados a definir um projeto de futuro. Eles devem consolidar a um
só tempo opções que integram profissão, formação e emprego, sem
dizer as necessárias escolhas afetivas. A velocidade das transformações
sociais, as incertezas econômicas globais, os avanços tecnológicos são
fatores que contribuem para transformações marcantes no mundo do
trabalho na atualidade, tornado as escolhas no campo profissional
particularmente difícil para os jovens [...] (OLIVEIRA; PINTO;
SOUZA, 2013, [S.P]).

Atualmente temos muitas possibilidades para avançar no futuro promissor, em
meio às conquistas a serem alcançadas. Como já discutimos, independentemente de
vivermos no campo ou na cidade passamos por barreiras, que afetam na conquista de
nossos objetivos, são realidades distintas, com enfrentamentos específicos, mas ambos
sofrem com as influências trazidas pelo modo de vida, ocorrendo então uma
complexidade entre o ambiente que vivemos, e o que vem sendo imposto pela sociedade,
aspectos que necessitam de um gerenciamento e uma determinação no momento de
fazermos nossas escolhas.
Os estudantes do Ensino Médio passam por um período de constante mudança
quando ingressam nos anos finais do ciclo educacional, na qual, muitos (as) alunos (as)
não conseguem assimilar o que irá acontecer ao concluir esta etapa, com isso passam por
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inúmeras indecisões sobre que carreira irá seguir. As dificuldades que surgem ao decidir
o curso, seja ele superior ou técnico, podem influenciar estes sujeitos nas suas tomadas
de decisões. Essas podem ocasionar grandes mudanças, dependendo do caminho a ser
traçado, gerando transtornos na vida pessoal, pois é através desta perspectiva que o
mesmo irá conquistar seu futuro no mercado capitalista. Com isso, é de grande relevância
que no espaço educacional e familiar haja uma orientação de qualidade, para que os
mesmos reflitam sobre suas atitudes e escolhas no processo de formação.
[...] vale ressaltar a importância que tem o processo educacional escolar
e principalmente o possível ingresso no nível superior de ensino, já que
se torna um meio de aprimorar não só o nível de conhecimento, mas
também de aumentar as chances no âmbito profissional e
consequentemente melhorar a qualidade de vida do indivíduo
(BARBOSA, 2013, p.64).

Existem muitas estratégias que facilitam e possibilitam ampliar métodos eficazes,
que proporcionam informações que auxilia na etapa de decidir o que está ocorrendo na
vida dos (as) educandos (as). Em que, pode ocasionar na ampliação de conhecimentos
específicos para aprimorar o futuro da carreira profissional e acadêmica, sendo que,
haverá um propósito no processo de escolhas, pois sempre terá consequências seja elas
positivas ou negativas, sabemos que isso provoca de forma naturalmente o
amadurecimento dos sujeitos, em que podem adquirir saberes, na qual poderá tornar os
mesmos capacitados para o mercado competitivo ou não, pois compete ao cidadão se
qualificar e buscar métodos de aperfeiçoar suas técnicas no contexto educacional ou
profissional.
Após conseguir ingressar em uma faculdade ou no mercado de trabalho os (as)
jovens e adolescentes ainda perpassam por dificuldades, que dessa vez, parte da
permissão dos pais ou responsáveis, pois os mesmos têm uma enorme preocupação,
principalmente quando a universidade ou o trabalho está localizado em outro município
ou estado.
O quadro ora apresentado, gera uma situação muito peculiar entre os jovens que
precisam seguir seu futuro e as relações afetivas que mantém com sua família, isso em
muitas vezes ocasionam entre as partes afetadas um grande constrangimento devido os
familiares não ceder o apoio necessário aos filhos, que para muitos sujeitos isso significa
ter sua independência e autonomia, além dos mesmos necessitarem sair de sua zona de
conforto e mergulhar no espaço acadêmico e no mercado de trabalho, para que assim
conheça novos olhares e horizontes na busca de refletir e aprimorar suas atitudes e
perspectiva sobre o mundo em que vivemos, então os familiares devem permitir que seus
filhos sejam livres para obter inovações e visões acerca de suas escolhas cognitivas .
Á vários empecilhos que os (as) jovens e adolescentes passam para conseguir ter
sua opinião aceita e ter o apoio dos familiares, que muitas vezes, essa escolha não é aceita,
uma delas é que “os pais preferem pagar uma faculdade particular (mesmo que não seja
o curso preferido pelo filho) a ter que mandá-los para outras cidades relativamente
próximas que têm instituições públicas de boa qualidade” (GOMES, MALACARNE,
[S.D], p.3). Isso faz com que esses (as) jovens e adolescentes não tenham sua liberdade e
senso crítico respeitado, fazendo com que fiquem submissos aos familiares, sendo que,
isso não poderia ocorrer, pois os mesmos deveriam estar formando seus filhos para se
tornar independentes, autônimos; com liberdade de escolhas, atribuindo novos percursos
na perspectiva construtiva do seu futuro. Mas sabemos que muitos sujeitos não podem
seguir a carreira acadêmica ou profissional, pois em alguns casos os familiares, mesmo
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com toda a preocupação não podem pagar uma universidade particular ou mantê-los em
outra cidade, e assim, os filhos chegam a perde a perspectiva de transforma o seu futuro.
Um dos grandes desafios que os povos do campo passam para conseguir ter acesso
a uma educação de qualidade e a um mercado de trabalho valorizado, visto que este
espaço é conhecido como sendo marginalizado, pois os povos camponeses não têm
incentivos e o apoio de políticas públicas e dos governantes, para seguir e construir um
amplo conhecimento, que de fato é direito dos mesmos, mas que são negados e
desvalorizados, por não haver uma conjuntura favorável a sua realidade. Os cidadãos que
residem na zona urbana tem mais facilidade de acessar o mercado de trabalho e as
universidades, na qual os recursos financeiros são mais acessíveis devido o capitalismo
está inserido nas grandes cidades, isso favorece aos sujeitos a ter uma qualificação ampla
de oportunidades, mas os mesmos também enfrentam dificuldades por ter escolas
precárias e trabalhos autônomos, que geram pouca produtividade.
A falta de políticas públicas eficazes ocasiona na precarização tanto do mercado
de trabalho, como também da área educacional, pois a sociedade atual passa por conflitos
de exclusão social e desumanização, causando influencias na vida e na carreira dos (as)
jovens e adolescentes. Pois diferentemente do que acontecem as políticas públicas tem o
intuito de relacionar e ajudar a todos os cidadãos, ou seja, a mesma tem o papel de
favorecer e assegurar o bem estar e os direitos básicos de todos aqueles que compõem o
país.
Segundo Machado (1989), o trabalho com enfoque educacional, tornase relevante e necessário na vivência do aluno e realmente deve ser
evidenciado isso a ele, até porque é a partir do trabalho que o indivíduo
pode melhorar sua qualidade de vida, e esse tipo de formação, se
eventualmente funcionar como deve e houver êxito, o discente terá a
formação adequada tanto para o foco profissional quanto para a sua vida
social, contribuindo para sua cidadania (apud BARBOSA, 2013, p.63).

A educação é um meio de suma importância para tornar a sociedade capacitada
para adentrar tanto em uma universidade ou no mercado de trabalho, pois é de grande
relevância formar sujeitos qualificados para o mundo, além de contribuir para o
desenvolvimento da sociedade, busca também favorecer muitas mudanças em meio à falta
de perspectiva dos (as) jovens e adolescentes, visto que isso ocasiona em seres distintos
preparados para a vida social, visando auxiliar socialmente a participação coletiva e a
permanência dos mesmos nos ambientes escolares, em que a educação faz parte de todos
os seres humanos, por, mas que existem as exclusões, os sujeitos devem se sentir capazes
de conquistar seu campo de atuação. Espaço esse que torna efetivo sua existência na
sociedade, ao mesmo tempo em que, se reconhece como cidadão.
Portanto, acreditamos que existem inúmeras influências que podem afetar o
pensamento e as ideias dos (as) jovens e adolescentes, que nessa fase tem aspectos de
aprender e compreender uns com os outros; visando o trabalho coletivo; a transformação
social; econômica e cognitiva. Mas também existem consequências que afetam
psicologicamente os mesmos, como a pressão da família e a falta de políticas públicas,
em que a sociedade tenta impor padrões que não condizem com as características; e com
o senso de opinião dos (as) jovens e adolescentes, pois suas escolhas perpassam por
diversos questionamentos, esses que podem ser construtivos ou não, sendo que estabelece
o processo de evolução do indivíduo no espaço tanto acadêmico como profissional, mas
que esses elementos negativos podem impossibilitar o senso crítico, causando nos sujeitos
distúrbios que os impeçam de ter uma visão do que eles podem fazer, tendo assim uma
ausência e carência de um futuro propício.
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Então é necessário possibilitar na vida dos (as) jovens e adolescentes métodos
inovadores, que conscientize os valores para que os mesmos possam se sentir livres para
seguir seu destino, seja no mercado de trabalho ou na universidade. Além de colocar em
prática políticas públicas voltadas para os sujeitos que visam um futuro melhor, na busca
de uma qualificação propícia e enriquecedora.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizar esse tipo de pesquisa é sempre muito gratificante, principalmente quando
lidamos com aspectos vivenciados pelos seres humanos, do modo como vivem ou
pretendem viver, entender as relações dos (as) jovens e adolescentes nunca foi fácil,
sempre houve por parte de autores o interesse de tentarem explicar suas ações e modo de
agir, até que, em um dado momento houve o consentimento, de que esses sujeitos irão
mudar o mundo em que convivemos, na qual muitas vezes considerados problemáticos
ou irresponsáveis, sendo que esses sujeitos irão transformar a sociedade em seres críticos,
que busque lutar por sua concepção e necessidades, por trás desse tipo de atitude pode
haver dúvidas e incerteza de se mesmo, do que possam objetivar essas causadas na
maioria das vezes por influências deixadas pelo meio que os cercam.
Seja no campo ou na cidade os (as) jovens e adolescentes vão passar por questões
que os colocaram para pensar e refletir se querem ou não permanecer nas condições que
se encontram. Cada um desses sujeitos possuem especificidades diferentes, cada um com
o seu próprio modo de viver, mas ambos têm o poder de interferir diretamente na vida
dos cidadãos que neles habitam, se tratando de perspectivas sempre é apresentado que na
cidade tem mais facilidade de conseguir recursos, ao contrário do campo que se mantém
“atrasado” devido à falta de investimento por parte dos governantes, que só visa o
mercado capitalista, pois no campo, não há o mesmo lucro que acontece na zona urbana.
Pois na maioria das vezes os povos do campo não recebem políticas públicas que
incentive seu desenvolvimento, mesmo que isso já tenha mudado um pouco, mas a visão
de atraso ainda permanece, principalmente quando se trata da educação. Aspectos esses
que muda a perspectiva dos (as) jovens e adolescentes campesinas.
Sendo que os sujeitos do campo muitas vezes não tem uma perspectiva positiva
para concluir o Ensino Médio, pois a cada dificuldade encontrada, os mesmos se sentem
desestimulados e prejudicados a prosseguir nesta caminhada de permanência nas
escolas/universidades, em que para os (as) jovens e adolescentes nesta concepção não se
enquadram numa realidade proveitosa, pois muitos necessitam trabalhar naquilo que gera
um capital financeiro, mais rápido e eficaz, para poder sustentar a si próprio e sua família,
deixando os estudos em segundo plano.
Em síntese podemos destacar que as perspectivas dos (as) jovens e adolescentes
perpassa por inúmeras dificuldades, que os levam a desestimular de um futuro promissor,
além de que as indecisões podem afetar o processo de escolhas destes sujeitos, pois são
elas que muitas vezes determinam, de certo modo, o destino e suas atitudes sociais e
cognitivas, mas que, com a educação e a orientação de qualidade os indivíduos podem
mudar sua realidade e aprimorar o pensamento crítico-reflexivo.
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EXPERIÊNCIAS DE SI NA PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA: possibilidades de
pensar a prática docente
Sueny Nóbrega Soares de Brito41
Maria Reilta Dantas Cirino42

RESUMO
Os discursos que norteiam a experiência de si na educação refletem como necessidade
formativa o pensar do educador sobre sua própria prática (LARROSA, 2014). O nosso
texto tem como objetivo refletir sobre a experiência de si na prática docente, considerando
o método autobiográfico para a produção de saberes científicos. A escrita surge da
inquietação de pensar sobre: Como investigar a experiência de si na prática docente a
relacioná-la à pesquisa científica? A reflexão sobre a experiência de si nas práticas
pedagógicas possibilita ao sujeito pensar sobre o seu processo como formador e nas
possibilidades de intervir para transformar sua ação como docente, no intuito de aprimorar
a prática educativa. Discorremos no texto a reflexão de Larrosa (2014) sobre experiência
de si, a considerar como experiência o que nos toca e não o que se passa. Compreendemos
que a experiência que nos toca na docência pode ser investigada a partir da autobiografia
dos participantes, quando é possível ponderar as narrativas dos educadores à produção do
conhecimento científico. Para essa discussão relacionamos nossos pensamentos
principalmente aos autores Abrahão (2004), Josso (2010) e Nóvoa (2014). Dessa forma,
acreditamos que os dados empíricos de uma pesquisa na docência a partir da investigação
autobiográfica a considerar a experiência de si, proporcionam à investigação múltiplas
possibilidades de contribuir para pensar a prática docente e intervir sobre a mesma.
Palavras-chave: Experiência de si. Autobiografia. Prática docente.

INTRODUÇÃO
As investigações relacionadas à prática docente no contexto da educação têm
viabilizado discussões acerca de como os saberes das experiências podem contribuir para
a construção do conhecimento científico. A partir das narrativas de formação os sujeitos
têm a possibilidade de refletirem sobre suas próprias práticas e pensando sobre as mesmas
é possível transformar e transformar-se diante das possibilidades que lhes são
apresentadas.
Os saberes da experiência podem ser detectados a partir das narrativas
autobiográficas, nessa proposta se convida os sujeitos a falarem sobre si mesmos, na
escuta se valoriza e explora dimensões invisíveis até então a expressão das mesmas, o
desafio do pesquisador é unir as experiências à sistematização científica. Nesse sentido,
41
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o referido texto pretende apresentar considerações sobre a experiência de si e o sujeito da
experiência, considerando o método autobiográfico para a produção de saberes científicos
capazes de contribuir para o aprimoramento da prática docente.
EXPERIÊNCIAS DE SI E POSSIBILIDADES DE PENSAR A PRÁTICA
DOCENTE COM LARROSA
No nosso texto aludimos discussões sobre as possibilidades do sujeito docente
pensar sua prática e se constituir sistematicamente a partir da mesma. O propósito é pensar
como as práticas pedagógicas produzem ou transformam as “[...] experiências que as
pessoas têm de si mesmas”, (LARROSA, 1994, p. 36), como elaboram ou reelaboram
formas de relação reflexiva consigo mesmas.
O sujeito pedagógico ou, se quisermos, a produção pedagógica do
sujeito, já não é analisada apenas do ponto de vista da ‘objetivação’,
mas também e fundamentalmente do ponto de vista da ‘subjetivação’.
Isto é, do ponto de vista de como as práticas pedagógicas constituem e
medeiam certas relações determinadas da pessoa consigo mesma. Aqui
os sujeitos não são posicionados como objetos silenciosos, mas como
sujeitos falantes; não como objetos examinados, mas como sujeitos
confessantes; não em relação a uma verdade sobre si mesmos que eles
mesmos devem contribuir ativamente para produzir. (LARROSA,
1994, p. 36. Grifos do autor.)

O sujeito no discurso pedagógico se constitui nos vários modos de subjetivações,
experimentadas nas práticas sociais, demarcadas por dispositivos43 históricos, capazes de
se desfazerem e se transformarem no processo de constituição. As relações sociais que
ocorrem na instituição escolar fazem parte da produção de constituição da subjetividade,
enquanto os sujeitos relacionam-se consigo mesmos e com os outros, também instituem
uma subjetivação delimitada pelo espaço permeado de novos valores éticos científicos, e
outras subjetividades. Nessas relações é possível analisar a experiência de si como
resultado do “[...] entrecruzamento, em um dispositivo pedagógico, de tecnologias óticas
de autorreflexão, formas discursivas (basicamente narrativas) de autoexpressão,
mecanismos jurídicos de autoavaliação, e ações práticas de autocontrole e
autotransformação”. (LARROSA, 1994, p. 38).
Os diversos aspectos das relações dos sujeitos podem se apresentar em termos de
ações que os façam conhecerem-se, analisarem-se, criticarem-se, regularem-se, veremse, julgarem-se, expressarem-se, fazendo surgir à possibilidade da consciência de si,
conduzindo-os a transformarem-se. Nossas ideias e comportamentos são contingentes,
assim também a experiência de si. Os dispositivos inclusos na história e cultura do sujeito
contribuem para formação e transformação de si e dos outros que fazem parte de sua
história, ou seja, as alterações ocorrem no/a docente como também no discente, visto que,
A experiência de si não é senão o resultado de um complexo processo
histórico de fabricação no qual se entrecruzam os discursos que definem
a verdade do sujeito, as práticas que regulam seu comportamento e as
43
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formas de subjetividade nas quais se constitui sua própria interioridade.
É a própria experiência de si que se constitui historicamente como
aquilo que pode e deve ser pensado. (LARROSA, 1994, p. 43)

Nas práticas pedagógicas a reflexão sobre a experiência de si é o que possibilita
ao sujeito o processo da aprendizagem e permite que o mesmo perceba qual atuação será
mais adequada em determinada situação ou contingência das práticas sociais. Inseparável
do sujeito, da história e da constituição do objeto seriam a experiência de si e a tecnologia
do eu, essas últimas definidas por Foucault (apud, LARROSA, 1994, p. 43) “[...] como
aquelas nas quais um indivíduo estabelece uma relação consigo mesmo”. Assim:
A experiência de si seria, então, a correlação, em um corte espaçotemporal concreto, entre domínios de saber, tipos de normatividade e
formas de subjetivação. E a correlação desse tipo que se pode encontrar,
também, em um corte espaço-temporal particular, na estrutura e no
funcionamento de um dispositivo pedagógico. (LARROSA, 1994, p.
56-57)

Dessa forma, a partir dessas correlações exercidas nos dispositivos pedagógicos,
dispositivos esses considerados como “[...] qualquer lugar no qual se constitui ou se
transforma a experiência de si”, (LARROSA, 1994, p. 57) podemos abordar as
dimensões: ver-se, narrar-se e julgar-se. A primeira dimensão o ‘ver-se’ relaciona-se com
a ótica, é uma das formas que reflete sobre como o docente se vê.
Essa dimensão possibilita ao sujeito enxergar a si mesmo, privilegiando o
autoconhecimento de forma reflexiva. A visão de si mesmo permeia-se pela cultura,
social e histórico do sujeito, na qual a mente sendo o olho que pode ver as coisas e então
conhecer é indispensável na atividade do autoconhecimento.
A mente é um olho que pode conhecer/ver coisas. E o
autoconhecimento estaria possibilitado por uma curiosa faculdade do
olho da mente, a saber, a de ver o próprio sujeito que vê. Seja por
‘reflexão’, através de um espelho que faz ‘dar a volta à luz’ e apresenta
à mente sua própria imagem exteriorizada, seja porque o mesmo olho
da mente é capaz de ‘voltar-se sobre si mesmo’, de virar-se para trás’
ou ‘para dentro’. (LARROSA, 1994, p. 58-59. Grifos do autor.)

Considerando esta ótica podemos analisar que a mesma leva o próprio sujeito,
especialmente citamos o sujeito da docência a vê-se pela reflexão, através de um espelho,
que apresenta à mente a própria imagem exteriorizada. O olhar interior oferece a
percepção da relação do sujeito consigo mesmo, construindo o autoconhecimento, é o
sujeito conhecendo o objeto que por sua vez o objeto é o próprio sujeito. A percepção que
o sujeito tem de sua própria imagem aparece em uma relação particular entre sujeito e
objeto.
O autoconhecimento nessa perspectiva é voltar o olho da mente para o interior do
sujeito, e ao voltar para o exterior produz a percepção interna, essa percepção é visível
apenas para o sujeito que conhece, mesmo que possa ser apresentada através da
comunicação com outros sujeitos, tornando visíveis aos outros. A visibilidade de si é
qualquer forma de dispositivo de percepção, e está submisso à cultura, a temporalidade,
a história, dependendo da interpretação do sujeito. “Por isso o sujeito é uma função da
visibilidade, dos dispositivos que o fazem ver e orientam seu olhar. E esses são históricos
e contingentes”. (LARROSA, 1994, p. 62), sendo possível haver diversas visibilidades.
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Podemos estender essa análise foucaultiana da visibilidade à
metaforização ótica da reflexão, ao ato de ‘ver-se a si próprio’. O
autoconhecimento como ‘ver-se a si mesmo’ depende, em primeiro
lugar, da aplicação em direção a si próprio dos dispositivos gerais da
visibilidade. Em segundo lugar, da colocação em ação de dispositivos
específicos para a auto-observação. Mas aí a visibilidade não constitui
o sujeito como quem vê algo externo a si mesmo, um objeto exterior;
ela envolve todo o conjunto de mecanismos nos quais a pessoa se
observa, se constitui em sujeito da auto-observação, e se objetiva a si
mesmo como visto por si mesmo. (LARROSA, 1994, p. 62. Grifos do
autor.)

Nesse sentido, observamos o ver-se como mecanismo de confissão sobre o que
ocorreu na experiência de si em cada um/a, no caso a professora e o professor
participantes da pesquisa, considerando que somente o sujeito pode ver-se em seu interior
e enquanto os mesmos respondiam as entrevistas semiestruturadas da pesquisa refletiam
sobre sua prática, vendo a si mesmos, e expressando-se para entender melhor o processo
da prática pedagógica no qual estavam inseridos.
A referida pesquisa que envolveu os sujeitos acima mencionados foi desenvolvida
dentro do Mestrado Profissional em Ensino de Filosofia – PROF-FILO/UERN/Polo
Caicó, abordando o tema “A experiência do PIDID-Filosofia Caicó-RN na construção de
metodologias para o ensino de Filosofia”. Tratou-se uma pesquisa qualitativa com
abordagem metodológica narrativa e autobiográfica na qual foram utilizados
procedimentos de entrevista semiestruturada, gravação e transcrição de áudios, análise
documental e interpretação dos dados construídos.
Para expressar-se o sujeito precisa escrever ou falar, selecionamos a escrita e a
fala para colher a expressão do/a docente, utilizando a linguagem como meio para
exteriorizar suas subjetividades construídas na experiência de si entrelaçadas em suas
relações. Tornar público os aspectos interiores requer um movimento constante entre o
ver-se e o expressar-se, um não se apresenta sem o outro.
Entretanto, esse deslizamento do ‘falar’ para o ‘ver’ está sancionado por
uma certa ideia da linguagem constituída pela superposição de duas
imagens: uma imagem referencial, aquela segundo a qual as palavras
são essencialmente nomes que representam as coisas, e uma imagem
expressiva, aquela segundo a qual a linguagem é um veículo para a
exteriorização de estados subjetivos, algo assim como um canal para
extrair para fora, elaborar e tornar públicos certos conteúdos interiores.
Na imagem da referência, a linguagem copia a realidade. Na imagem
da expressão, a linguagem exterioriza o interior. (LARROSA, 1994, p.
63. Grifos do autor.)

Na imagem de expressão o sujeito de forma refletida exterioriza o seu interior,
somente ele mesmo é capaz de expressar que visibilidade seu interior permite processar
e expor. O próprio sujeito cria formas mediadoras que possibilitam a manifestação de si
ao público. A prática pedagógica na formação é uma forma de construção e mediação da
experiência de si que constitui o sujeito, apoiado pelo projeto social, cultural, histórico,
estabelecido nas relações com os discentes do ensino médio, e professores da escola em
que atuam.
A linguagem expressiva é considerada imaginativa, mediadora dos estados
internos de consciência, as sensações, sentimentos, imagens e o mundo exterior,
constituindo uma dicotomia entre interior e exterior, atua de modo consciente ou
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inconsciente, intencional ou não. O/A docente que fala ou escreve é percebido/a como
sujeito de um discurso expressivo, é aquele/a que externaliza as intenções internas ou suas
subjetividades. “O discurso expressivo seria, portanto, aquele que oferece a subjetividade
do sujeito. E essa subjetividade não seria senão o significado do discurso, aquele prévio
ao discurso e expressado e exteriorizado por esse.”. (LARROSA, 1994, p. 65).
Os sujeitos que participam de uma pesquisa autobiográfica expressam-se em
forma de discursos, seu interior construído a partir da experiência que se dispõe a relatar,
o/a pesquisador/a busca significados nesses discursos, interpretar, tentando compreender
o interior de cada um a partir do que foi externalizado. “O preceito pedagógico e social
moderno ‘expressa-te a ti mesmo’ contém uma distinção entre interior e exterior e toda
uma imagem da linguagem como exteriorização”, (LARROSA, 1994, p. 65. Grifo do
autor.), ao analisarmos os discursos expressivos:
[...] é inevitável pensar em termos de maior ou menor competência
expressiva (o que explicaria a existência de restos inexpressados), ou
de maior ou menor sinceridade expressiva (o que permitiria falar em
termos de simulação ou mentira), ou de maior ou menor espontaneidade
expressiva (o que explicaria a deformação imposta pela rigidez das
convenções ou dos padrões linguísticos). E isso supõe duas coisas: em
primeiro lugar, que a subjetividade é o significado do discurso, algo
prévio e independente do discurso do qual seria ao mesmo tempo a
origem e a referência; em segundo lugar, que poderia haver, idealmente,
uma competência plena, uma sinceridade absoluta e uma
espontaneidade livre. (LARROSA, 1994, p. 65).

Assim sendo, quando interpretamos o discurso avaliamos o sujeito que se expressa
e não podemos deixar de considerar sua espontaneidade, sinceridade, competência para
expressar o que tem em seu interior, suas subjetividades construídas nas experiências.
A construção do discurso ocorre em um paralelo entre o visível e dizível, Foucault
“[...] não o considera como representativo ou expressivo, mas como um mecanismo
autônomo que, funcionando no interior de um dispositivo, constitui tanto o representado
e o expressado quanto o sujeito mesmo como capaz de representação ou expressão”.
(LARROSA, 1994, p. 66-67).
Nos espaços de conversas entre pesquisadora e pesquisados, seja na entrevista, na
escrita, na revisão do texto, narramos nossas experiências para transformar o que sabemos
e não para transmitir o sabido, nessa narração nos dispomos à exposição do perigo, pois
não sabemos o que provém dessa exposição, nos arriscamos a transformar e
autotransformar-se na formação e nessa aventura selecionamos consciente ou
inconscientemente o que nos tocou, nos afetou, e destacamos como experiência
(LARROSA, 2014). Pela palavra expomos nossa experiência que em potencialidade é
possível tocar o outro a pensar e refletir sobre a referida experiência.
Quando fazemos coisas com as palavras, do que se trata é de como
damos sentido ao que somos e ao que nos acontece, de como
correlacionamos as palavras e as coisas, de como nomeamos o que
vemos ou o que sentimos e de como vemos ou sentimos o que
nomeamos. (LARROSA, 2014, p. 17).

As palavras que nomeamos para representar nossa prática educacional representa
o que somos e o que fazemos na educação que julgamos terem sentido, e representa nossa
experiência. Não mencionamos nesse escrito que a experiência é algo que se passa ou que
acontece, “[...] a experiência não se basta como algo exterior ao sujeito, mas sinaliza uma
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interface entre interior e exterior [...]”, o sujeito da experiência “[...] permite que algo lhe
aconteça, que algo lhe toque, que algo lhe suceda”. (CARLESSO; TOMAZETTI, 2011,
p. 78). Muitas coisas se passam no mundo moderno, mas o sujeito desse referido mundo
está cada vez mais distante, por vários motivos, da experiência que poderia tocá-lo.
Em primeiro lugar pelo excesso de informação. A informação não é
experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a experiência,
ela é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência. Por
isso a ênfase contemporânea na informação, em estar informados, e
toda a retórica destinada a constituir-nos como sujeitos informantes e
informados; a informação não faz outra coisa que cancelar nossas
possibilidades de experiência. (LARROSA, 2014, p. 18-19)

Assim, precisamos separar o sujeito da informação para que o mesmo possa se
dispor a algo que lhe toque que lhe aconteça. O sujeito da informação está preocupado
com a imensidade de informação que se produz todos os dias e o mesmo tenta processar
o mais rápido possível essas informações o que lhe/se transforma no sujeito da opinião,
tentando opinar nos mais variados aspectos possíveis de informação, permitindo que “[...]
a obsessão de pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência, também
faz com que nada nos aconteça.” (LARROSA, 2014, p. 20).
Não podemos confundir experiência com trabalho, em algumas vezes escutamos
pessoas falarem que o/a professor/a que está há bastante tempo na escola tem muita
experiência, mas o excesso de trabalho não define que determinado professor/a é um/a
sujeito da experiência no sentido em que apresentamos. Porém, pensamos que a
experiência fica cada vez mais difícil de acontecer pela falta de tempo, as coisas se passam
em uma rapidez que parece nada nos tocar, tudo se torna fugaz a nossa percepção e ao
nosso sentir. (LARROSA, 2014).
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque,
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais
devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes,
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender
o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos
e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar
os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e darse tempo e espaço. (LARROSA, 2014, p. 25).

Dessa forma, percebemos como indispensável para uma pesquisa que pretende
investigar a experiência de si de docentes ter cuidado em provocar essa lentidão, em que
os sujeitos consigam se colocar na suspensão da velocidade como ocorrem as leituras do
cotidiano e lentamente pare para pensar sobre o que lhe tocou em sua docência, ou em
outro aspecto, dependendo do que está a ser investigado.
PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA: CAMINHOS METODOLÓGICOS
A invenção do homem, o conhecimento, faz parte da vida humana desde muito,
sendo considerado inacabado, construído a partir do pensar e se constituindo como uma
necessidade para sua sobrevivência. O homem constrói suas teorias para explicar
realidades e discutir conceitos já elaborados, sistematizando assim o seu conhecimento,
a partir da interação com o meio. É um processo de trabalho individual e coletivo. Toda
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pesquisa necessita ser vivenciada no âmbito acadêmico e implica na tomada de decisões
inerentes ao objeto de estudo e métodos que favoreçam uma análise crítica e reflexiva
com vistas à compreensão teórica dos discursos que constituem o sujeito como
pesquisador/a e o sujeito como objeto pesquisado.
Até onde compreendemos o significado da pesquisa, que diz de se
perquirir sobre o que nos chama atenção e que nos causa desconforto e
perplexidade, de modo atento e rigoroso, não há um modo correto ou
certo de pesquisar-se. Isso significa que não há um padrão de
procedimentos a serem seguidos que garantam que a investigação seja
bem-sucedida, dando-nos certeza sobre o encontrado em termos
científicos-filosóficos. Também não há primazia, a priori, do
qualitativo sobre o quantitativo e respectivos procedimentos de análise
e de interpretação. O que há são interrogações que indicam para onde o
olhar se dirige, focando o fenômeno em suas perspectivas e modos de
apresentar-se, dando-se a conhecer. (BICUDO, 2011, p. 21-22)

Na abordagem investigativa, a autora supracitada enfatiza a importância das
interrogações para a construção do método da pesquisa. Isso implica que a relação entre
pesquisador/a e objeto de pesquisa estabelece a metodologia a ser utilizada mediante à
problematização que norteará novos caminhos para a reflexão e autocrítica no ato de
conhecer. “O mapeamento dos métodos nos leva a pensar que não há conhecimento fora
de uma sistematização metodológica nem que possa estar distanciado de marcos
reconhecíveis” (KORTE, 2012, p. 15).
Nesse sentido, “A investigação é uma forma de ação que procura tornar visível o
invisível, fazendo perceber o que não se percebe e ver o que normalmente não se vê.”
(GHEDIN, 2011, p. 78). A pesquisa se torna relevante quando seus pesquisadores
conseguem perceber o invisível e torná-lo visível aos pares pesquisadores, em especial
aqueles que fazem parte do meio pesquisado, com o método autobiográfico não acontece
diferente, a investigação permanece com o propósito de acenar o invisível até então aos
olhos da pesquisa.
A investigação autobiográfica foi inicialmente utilizada pela Sociologia, sofrendo
um movimento de retração, e amplamente empregado nos anos 1920 e 1930 pelos
sociólogos da Escola de Chicago, tendo sucesso, e posteriormente, ficando depois em
desuso por algumas décadas. Por volta dos anos 1980, esse método voltou a ser utilizado
no campo da Sociologia, tendo ênfase na área da educação, principalmente, nos estudos
sobre formação docente, destacando como principais pesquisadores Antônio Nóvoa e
Ivor Goodson. Vejamos:
De fato, ao longo de sua evolução, a abordagem (auto)biográfica vem
desencadeando um profícuo debate teórico não apenas no interior das
disciplinas que – em função de seus dilemas e satisfação – foram
rompendo com os modelos hegemônicos de pesquisa e ousando
construir novos métodos para enfrentar seus problemas, como também
suscitou o debate entre as diversas disciplinas das ciências humanas.
Através desse debate teórico, a abordagem (auto) biográfica vem
obtendo o reconhecimento de seu estatuto científico, enquanto método
autônomo e ‘transdisciplinar’ de investigação. (MOURA, 2004, p. 125.
Grifo do autor.)

Analisar as narrativas das autobiografias do grupo pesquisado pode nos ajudar a
encontrar explicações para significados das ações que foram construídas a partir da
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trajetória percorrida por esses sujeitos, quando se posicionam juntos a outros sujeitos de
formação.
A pesquisa autobiográfica faz parte da abordagem qualitativa44, a qual “[...] exige
que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que tudo tem potencial
para construir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão mais
esclarecedora do nosso objeto de estudo.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). Coerente
com esses aspectos, percebemos a importância do referido método por considerar que “O
método biográfico permite que seja concebida uma atenção muito particular e um grande
respeito pelos processos das pessoas que se formam” (FINGER; NÓVOA, 2014, p. 21),
permitindo “[...] que cada pessoa identifique na sua própria história de vida aquilo que foi
realmente formador”. (Ibid, 2014, p. 21-22). E como o pesquisador pode se apropriar
dessas histórias?
A partir de entrevistas individuais semiestruturadas, que fazem parte de um
instrumento composto por “[...] perguntas abertas, feitas verbalmente em ordem previstas,
mas na qual o entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento.” (LAVILLE;
DIONNE, 1999, p. 188).
A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo.
Através dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos
atores sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra,
uma vez que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos
atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma
determinada realidade que está sendo focalizada. Sua forma de
realização pode ser individual e/ou coletiva. (NETO, 1994, p. 57)

Na entrevista individual a partir da comunicação verbal os/as pesquisadores/as
podem coletar subsídios relatados pelos atores, obtendo dados objetivos e subjetivos.
Aproveitando a pesquisa autobiográfica pode também trabalhar com autobiografias, em
que os sujeitos pesquisados podem narrar suas próprias histórias. O relato sobre sua
própria vida “[...] permite ao informante retornar sua vivência de forma retrospectiva,
com uma exaustiva interpretação [...]” (Ibid, p. 59), considerando nesse momento um
olhar afastado do acontecido, nessa escrita:
[...] geralmente acontece a liberação de um pensamento crítico
reprimido e que muitas vezes nos chega em tom de confidência. É um
olhar cuidadoso sobre a própria vivência ou sobre determinado fato.
Esse relato fornece um material extremamente rico para análise do
vivido. Nele podemos encontrar o reflexo da dimensão coletiva a partir
da visão individual. (Ibid, p. 59)

Os dados construídos são analisados em diálogo com as possibilidades da
metodologia autobiográfica ali evidenciada, e em articulação com os conceitos teóricos
embasados sobre o que exige a pesquisa em questão a ser analisada. Na referida análise
consideramos o texto como produtor de sentido, “[...] um texto deve ser considerado como
uma unidade significativa, revelador de conteúdos situacionais de seus falantes e de seus
discursos. Toma-se como princípio que não existe discurso sem sujeito [...]” (GUERRA,
44

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com
nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados,
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações,
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO,
2002, p. 21-22)
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2014, p. 41), sendo assim, os discursos são analisados, considerando o contexto individual
e coletivo de cada sujeito, a considerar que sentidos foram produzidos em suas
experiências.
Nessa metodologia, temos a possibilidade de construir dados e avaliar
continuamente, há uma preocupação maior com o processo, como ocorrem as entrevistas,
como se posicionam os/as entrevistados/as, também com o contexto de cada um/a. É
considerado, que a partir das palavras e imagens, é possível unir os diferentes modos
como se dão significados às ações que se praticam.
A pesquisa autobiográfica pode permitir o encontro de múltiplas possibilidades,
através da abordagem qualitativa, em que o sujeito produz conhecimento sobre si e sobre
os outros cotidianos, revelando-se através da subjetividade e das experiências individuais
e sociais. A escrita de si abre espaços e oportuniza os/as participantes a falar e ouvir suas
próprias experiências e refletir sobre as mesmas, selecionando o que narrar sobre si. “A
pesquisa autobiográfica é uma forma de história autorreferente, portanto plena de
significado, em que o sujeito se desvela, para si, e se revela para os demais”.
(ABRAHÃO, 2004, p. 202). Assim, na pesquisa relacionada à docência, a partir da
escrita de si, os sujeitos narram suas experiências especialmente a discorrer o que é
possível destacar conforme a experiência de cada um.
Falar das próprias experiências formadoras é, pois, de certa maneira,
contar a si mesmo a própria história, as suas qualidades pessoais e
socioculturais, o valor que se atribui ao que é vivido na continuidade
temporal do nosso ser psicossomático. Contudo, é também um modo de
dizermos que, nesse continuum temporal, algumas vivências têm uma
intensidade particular que se impõe à nossa consciência e dela
extrairemos as informações úteis às nossas transações conosco próprios
e/ ou com o nosso ambiente humano e natural. (JOSSO, 2010, p. 47-48)

Em suas narrativas, os sujeitos pesquisados e pesquisadora se aventuram a contar
suas histórias, seus itinerários passados, “[...] Aquilo que narramos é algo que aconteceu,
que se pode perceber como o ‘sido’ na proximidade do mais imediato presente.” [...]
(DUHART, 2008, p. 195. Grifo do autor). Como narradores/as selecionamos para contar
algo sucedido que relacionamos sentido, assim o pesquisador/a sensivelmente precisa
estar atento/a a quais sentidos os sujeitos se referem conforme a pesquisa.
Compreendemos que “[...] trabalhar com narrativas não é simplesmente recolher fatos
diferentes, em contextos narrados diversos, mas, sim, participar na elaboração de uma
memória que quer transmitir-se a partir do investigador.” [...]. (ABRAHÃO, 2004, p.
210).
Desse modo, acreditamos que as análises de dados teóricos e empíricos a partir da
investigação qualitativa e da metodologia autobiográfica, utilizando os procedimentos de
entrevistas semiestruturadas, gravação, transcrições e análises dos dados construídos
proporcionam múltiplas possibilidades capazes de guiar o caminho na construção do
conhecimento de uma pesquisa, por contribuir para a reflexão do que fazem os sujeitos,
a provocar também a pensar sobre o que poderia fazer a partir da reflexão de si.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As investigações científicas desenvolvidas na área da educação, ciências humanas
e sociais durante um tempo na história da pesquisa se enveredou por perspectivas
metodológicas sobrevindas das Ciências Naturais e Exatas, apresentadas como das
ciências experimentais. O paradigma positivista fundamentou a logística das Ciências a
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partir da racionalidade e objetividade dos fatos, a perspectiva da metodologia
autobiográfica tende a quebrar o referido paradigma ao referir à possibilidade de construir
cientificamente saberes provindo das experiências dos sujeitos que se aventuram a
referida pesquisa.
As experiências da vida podem produzir saberes que ao impactarem o sujeito, o
mesmo seja capaz de sistematizar esse conhecimento a favor de outras experiências.
Sendo particular o saber da experiência é único e muitas vezes almejado por sua
performance nos espaços de atuação. Refletimos então como esse saber pode ser
ampliado, valorizado e até validado? Pensamos que é possível a partir da escuta dos
sujeitos que produzem esse conhecimento, ao compreender que a experiência faz parte da
produção de saberes e com o cuidado de parar para olhar devagar, escutar mais devagar
as referidas vozes. No caso da prática docente, escutar mais devagar os/as professores/as
que produzem saberes capazes de juntar atentamente teoria e prática a serviço de uma
docência eficiente diante dos desafios da educação contemporânea.
No entanto, nossa pesquisa se apresenta com uma reflexão na questão da
investigação autobiográfica, e mesmo aberta às discussões implicamos nas possibilidades
de tornar visível a relevância do referido método para a pesquisa que priorize a
sistematização das experiências de si à considerar válida a constituição do conhecimento
a partir dos saberes do sujeito da experiência.
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FORMAÇÃO DO SUJEITO E APRENDIZAGEM: contribuições das perspectivas
Freireana e da Educação Matemática Crítica
Jorge Ricardo Ferreira Braúna45
Marcelo Bezerra de Morais46

RESUMO
O presente estudo teórico faz a análise de categorias interpretativas elaboradas pelos
educadores Paulo Freire, Helle AlrØ e Ole Skovsmose – estes últimos, teóricos da
Educação Matemática Crítica –, buscando uma interpretação das influências políticas,
históricas, sociais e pessoais (a própria história de vida do sujeito) no processo de
formação das subjetividades dos alunos e o consequente impacto em suas visões de futuro
e objetivos de aprendizagem. Conceitos como a visão ontológica do homem, defendida
por Paulo Freire, a de ser mais, em contraposição aos desafios da auto desvalia e das
situações-limite apresentados num contexto social de opressão, vêm ao encontro de
conceitos como foregrounds e posição de fronteira defendidos por Helle AlrØ e Ole
Skovsmose. Os backgrounds apontam para as marcas das experiências dos sujeitos
formadoras das crenças e visão de mundo, o que influencia diretamente seus foregrounds,
conceito que aponta para as expectativas de futuro. Os estudos de Helle AlrØ e Ole
Skovsmose contribuem para a compreensão de como estas expectativas de futuro
influenciam no interesse e objetivos de aprendizagem de cada estudante, mais
especificamente no campo dos conteúdos de matemática. Estes pesquisadores também
trazem a perspectiva de posição de fronteira quando da entrevista dos sujeitos de
pesquisa, conceito que guarda afinidade com as situações-limite de Paulo Freire. Por fim,
ambos dialogam na busca do ser mais e do inédito viável. Esses conceitos se mostram
importantes para compreender elementos que atuam na motivação para aprendizagem,
podendo auxiliar o professor a, juntamente com os alunos, interpretarem e remodelarem
os objetivos de aprendizagem destes últimos.
Palavras-chave: Educação matemática. Background. Foreground. Ensino.

INTRODUÇÃO
O presente estudo teórico tem por objetivo analisar categorias interpretativas
elaboradas pelo educador brasileiro Paulo Freire, do campo da pedagogia crítica, e pelo
professor e pesquisador dinamarquês Ole Skovsmose com estudos no campo da educação
matemática crítica. O educador Paulo Freire é contextualizado no campo da Pedagogia
Crítica, que tem como característica uma prática dialética, reflexiva, emancipatória, em
contraposição, segundo o próprio Freire, a uma pedagogia dogmática e domesticadora.
Ambas as pedagogias estão associadas a uma visão de mundo e a uma opção política
decorrente.
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Paulo Freire teve grande produção intelectual nas décadas de 60 e 70, época em
que as sociedades do Brasil e o mundo experimentaram forte efervescência cultural,
grandes mudanças sociais e disputas ideológicas, como, por exemplo, a implantação da
ditadura militar no Brasil e em outros países da América Latina. Influenciado pelo
Marxismo e pelos próprios movimentos cristãos, Freire tece sua pedagogia de valorização
do ser humano e de justiça social, criticando as formas de dominação diretas e
culturalmente estabelecidas.
Paulo Freire faz uma análise desta pedagogia dogmática e prescritiva, a respeito
da qual o professor Ernani Maria Fiori, ao prefaciar Freire (1987, p. 9), afirma que "em
sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à dominação de consciências, a pedagogia
dominante é a pedagogia das classes dominantes", e uma das atitudes quase generalizadas
dos educadores reprodutores desta pedagogia é "falar da realidade como algo parado,
estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo
completamente alheio à experiência existencial dos educandos" (FREIRE, 1987, p. 57).
Uma educação de caráter prescritivo pode conduzir os educandos à memorização dos
conteúdos narrados, à simples apreensão de técnicas e, por vezes, com o simples objetivo
de responder avaliações teóricas apartadas dos verdadeiros anseios dos educandos.
Esta problemática também vem sendo discutida na área da educação matemática,
notadamente no contexto da educação matemática crítica. Ole Skovsmose é um dos
pensadores da educação matemática que comunga com o pensamento de Paulo Freire, ao
enfatizar “a dimensão política do ato de ensinar e a perspectiva atribuída à educação
matemática como uma prática de libertação” (PAIVA e SÁ, 2011, p. 1). Nessa
perspectiva, o ensino de matemática teria o objetivo de proporcionar uma visão mais clara
das relações entre natureza e sociedade, bem como capacitar o aluno a melhor se
posicionar e intervir nas dinâmicas sociais.
Skovsmose afirma a importância de perceber, por exemplo, as questões
econômicas por trás das fórmulas matemáticas. Esta forma de
compreender a importância da matemática, na sociedade, chama a
atenção para o fato de que os problemas matemáticos devem ter
significados para o aluno, necessitam estar ancorados nas práticas
sociais, articulados a dimensões da cultura individual e social. (PAIVA
e SÁ, 2011, p. 1 e 2)

Assim como Paulo Freire, Skovsmose não se furta à reflexão da qualidade do ato
de ensinar, considerando o contexto social em que se inserem os alunos quando se reflete
a respeito de aprendizagem matemática. Este contexto social traz profundas influências
na formação das subjetividades dos educandos. Pesquisadores em educação matemática
concluem que não se pode separar a qualidade do ato de aprender do estado de espirito
do aprendente, que tem sua história de vida, seus dramas pessoais, suas esperanças e
expectativas. Traz em sua memória as experiências da sua relação com os conteúdos
matemáticos, dos ambientes e pessoas que por ele passaram e lhe influenciaram.
Neste raciocínio, Skovsmose, Scandiuzzi, Valero e AlrØ (2012) analisam o
conceito foreground e a intenção de aprendizagem numa pesquisa com estudantes de uma
favela brasileira. Os autores definem foreground de um sujeito “como suas interpretações
das oportunidades de vida em relação ao que parece ser aceitável e está disponível num
contexto sociopolítico dado” (Skovsmose et al, 2012, p. 232). Segundo os autores, esta
noção enfatiza que o envolvimento dos estudantes na aprendizagem está fortemente
condicionado ao significado que eles atribuem à utilidade da aprendizagem dos conteúdos
em suas vidas
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Considerando o significado da aprendizagem como relacionado mais ao
futuro que ao passado, enfatiza que o futuro de escolaridade dos
estudantes, em geral, e de educação matemática, em particular, não é
apenas cognitivo por natureza, mas também sócio-político. O
significado dado à aprendizagem está ligado às condições sociais,
políticas, culturais e econômicas do aprendiz e como ele as interpreta.
(SKOVSMOSE et al, 2012, p. 235)

O termo foreground relaciona-se com as expectativas de futuro dos educandos
quanto à utilidade prática dos conteúdos, especificamente aqui, os de matemática. Na
composição destas expectativas, consideramos as condições e fatos influenciadores da
formação da subjetividade do educando, subjetividade que questiona, frente aos
conteúdos de matemática apresentados pelo professor: em que sentido este conteúdo será
útil em minha vida?
É importante ressaltar que o “sujeito que aprende” nem sempre foi considerado
importante no processo de educação, e muitas vezes foi (ou é) coisificado, alijado da sua
qualidade de sujeito, como apontou Paulo Freire ao denunciar uma educação prescritiva
e apassivadora que ele denominou “educação bancária”.
Mas, se para a concepção ‘bancária’ a consciência é, em sua relação
com o mundo, esta “peça” passivamente escancarada a ele, à espera de
que entre nela, coerentemente concluirá que ao educador não cabe
nenhum outro papel que não o de disciplinar a entrada do mundo nos
educandos. (FREIRE, 1987, p.63)

Na perspectiva de Paulo Freire, este caráter prescritivo da educação tem origem
nas tramas sociais autoritárias em que seus autores prezam por coisificar (negar a
humanidade) e submeter os considerados inferiores aos seus interesses de dominação.
Neste caso, a ideia de sujeito pode tomar um aspecto negativo, o que Freire vem
denominar de “autodesvalia”.
A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da
introjeção que fazem da visão que deles têm os opressores. De tanto
ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não
podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em
virtude de tudo isto, terminam por se convencer da sua incapacidade.
(FREIRE, 1987, p.50).

Podemos perceber, a partir da análise freireana, a complexidade que recai sobre
a ideia do sujeito, em especial do sujeito aprendente, considerando as componentes
formativas da sua autoimagem, principalmente se este se inserir num contexto social
desfavorável.
É mister considerar a visão ontológica defendida por este educador em relação
ao sujeito. Para Freire (1987, p. 73), o homem é um ser inconcluso, consciente da sua
inconclusão, em permanente movimento de busca para “ser mais”, que é sua vocação
ontológica. Temos, então, uma visão otimista e esperançosa do homem na pedagogia de
Paulo Freire, que aponta o diálogo como parte desse processo ontológico para a
construção do ser mais: “Se o diálogo é o encontro dos homens para o ser mais, não pode
fazer-se na desesperança”. (FREIRE, 1987, p. 95)
Este educador defende que a busca pelo “ser mais” do homem se dá num processo
histórico e dialético homem-mundo, assim, “(...) não há como surpreender os temas
históricos isolados, soltos, desconectados, coisificados, parados, mas em relação dialética
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com outros, seus opostos. Como também não há outro lugar para encontrá-los que não
seja nas relações homens-mundo”. (FREIRE, 1987, p. 93).
Considerando-se o ensino de conteúdos de matemática numa perspectiva bancária,
podemos vislumbrar claramente - muitas vezes na própria experiencia de aprendizado do
leitor- e adaptar a afirmativa de Freire acima: “temas matemáticos isolados, soltos,
desconexos, parados” , fora da relação-homem mundo, e portanto, desumanizador,
porquanto este conhecimento por vezes não é utilizado para mediar a expressão
consciente do educando no mundo, numa atividade emancipatória do humano, e sim,
como limitador, porquanto é cobrado teoricamente em avaliações, como única finalidade
deste conhecimento.
Silva e Nicolli (2011) corroboram com esta perspectiva crítica em relação ao
ensino de matemática, e fazem uma importante denúncia que nos ajuda a compreender a
dificuldade do ensino escolar dos conteúdos matemáticos:
(...) cada vez mais a sociedade vem sendo regulada por modelos
matemáticos complexos, é também verdade que cada vez menos o
cidadão necessita conhecer a matemática que suporta estes modelos. O
que estamos nos referindo é com relação à matemática pura e à
matemática aplicada que tem a sua relevância dentro do seu campo de
conhecimento, no caso da matemática pura, nas academias e da
matemática aplicada nas ciência tecnológicas. O que chamamos a
atenção é para o fato de que a matemática escolar se fundamenta,
sobretudo, na matemática pura, que não tem preocupação com o
cotidiano e com objetos concretos.
Dessa forma, a matemática enquanto disciplina escolar, da forma como
está sendo ofertada nas escolas, contribui fortemente para a exclusão
escolar e social de um número elevadíssimo de crianças e jovens.
(SILVA; NICOLLI, 2011, p.73)

Portanto, ressignificar as práticas de metodologias do ensino de matemática é a
preocupação do educadores matemáticos críticos.
Paulo Freire nos traz uma visão abrangente dos aspectos sociais e dialéticos de
composição de forças políticas e ideológicas que influenciam na formação do sujeito. Ao
discorrer a respeito da investigação dos temas geradores47, Freire nos sugere critérios de
análise do próprio mundo dos sujeitos “(...) a investigação se fará tão mais pedagógica
quanto mais crítica e tão mais crítica quanto, deixando de perder-se nos esquemas
estreitos das visões parciais da realidade, das visões ‘focalistas’ da realidade, se fixe na
compreensão da totalidade” (FREIRE, 1987, p.100), apontando para a necessidade de
olharmos para o todo, mesmo que em busca de compreender partes.
Assim como Freire, Morin (2000) contribui, através da busca da percepção de uma
realidade complexa, solidária em seus sistemas, para que obtenhamos maior
plausibilidade em nossa análise dos contextos e sujeitos, sendo menos parcial e
reducionista. Continua asseverando que
É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que
adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o
próprio contexto, e o texto necessita do contexto no qual se enuncia.
47

O descobrimento dos temas geradores é um dos passos da metodologia de alfabetização de Paulo
Freire.“O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, como se fossem peças anatômicas, mas
o seu pensamento-linguagem referido à realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão
do mundo, em que se encontram envolvidos seus temas geradores”. (FREIRE, 1987, p.88).
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Desse modo, a palavra “amor” muda de sentido no contexto religioso e
no contexto profano, e uma declaração de amor não tem o mesmo
sentido de verdade se é enunciada por um sedutor ou por um seduzido.
(MORIN, 2000, p. 38)

Morin deixa claro que é necessário, para a compreensão do que chamamos “real”,
um discernimento especificamente humano, uma percepção poética, artística, dramática,
uma apreensão intuitiva e psicológica, experiencial do proceder humano em suas relações
e expressões.
Para isso, compreendemos que é importante criar condições para que os
educandos expressem os significados que atribuem a suas perspectivas. Assim, se para
Skovsmose et al (2012) as intenções de aprendizagem dos estudantes estão relacionadas
com os seus foregrounds, é necessário buscar compreender como os sujeitos se concebem
perante seu contexto social, sua história de vida e seus devires, perspectivas de futuro.
Corroborando a ideia de Freire, Skovsmose et al (2012) afirma que “estudantes que
pertencem a grupos sociais desfavoráveis e marginalizados têm que lidar com a
desoladora questão de quem eles são e quem podem tornar-se.” (SKOVSMOSE ET AL,
2012, p. 234). Até que ponto os estigmas sociais trazidos no corpo e na memória
influenciam no estreitamento ou alargamento dos horizontes de possibilidades
emancipatórias futuras (as situações-limites de Freire)?
A respeito dos foregrounds e intenções de aprendizagem, Skovsmose et al (2012)
utilizam a expressão “posição de fronteira” para localizar seus sujeitos da pesquisa com
relação a esses conceitos: “uma posição de onde o individuo pode ver suas atuais
condições de vida em relação a outras possibilidades de vida.” (SKOVSMOSE ET AL,
2012, p. 236). Para eles, “Focar a pessoa na posição de fronteira permite-nos ter uma
compreensão de como os mecanismos de exclusão/inclusão operam, e, o mais importante,
como são experimentados por aqueles afetados profundamente por tais mecanismos”.
(SKOVSMOSE ET AL, 2012, p. 237). Assim, podemos refletir sobre como esses
mecanismos têm operado na produção das subjetividades e, consequentemente,
influenciado no processo de aprendizagem da matemática.
Dialogando com as categorias de Paulo Freire, poderíamos pensar que a posição
de fronteira seria a trevo em que o educando, ao caminhar, se defronta e precisa escolher
entre o caminho que vê como provável ou obrigatório – uma situação-limite – ou a
percepção da possibilidade de caminhos melhores através da superação dos desafios
(inédito-viável).
Considerando os autores Ole Skovsmose e Paulo Freire, podemos arquitetar a
seguinte lógica em perspectiva: os alunos, sujeitos da aprendizagem, em ambiente
escolar, aprendem os conteúdos matemáticos a eles apresentados. Estes sujeitos são
considerados numa perspectiva de complexidade, com seus sonhos, medos, fantasias,
potencialidades, sentimentos, esperanças, traumas, entre outros. Estão inseridos num
contexto social, igualmente complexo, onde se influenciam mutuamente homem-mundohomem. Nesta relação com o mundo, forma sua subjetividade que, por sua vez, evoca
todas as memorias e sentimentos para definir sua perspectiva de futuro (foreground) que
vai influenciar suas intenções de aprendizagem.

Figura 1 - Complexidade da aprendizagem conforme Ole Skovsmose e Paulo Freire

ENACEI/SEMAPED, UERN, Mossoró, RN – 2019

120

Subjetividade

Motivação

Ambiente
escolar

Influencia
homem-mundohomem

Conteudos
matemáticos

intenções de
aprendizagem

foreground

Perceber e considerar a visão e o sentimento dos educandos sobre o próprio ato
de aprender os conteúdos de matemática, como aprende e para que aprende, e a influência
– consciente ou inconsciente – dos elementos evocados nas suas narrativas favorecem o
educador crítico compreender as intenções de aprendizagem dos alunos. Desse modo,
outra categoria imprescindível em Freire e Skovsmose é o diálogo.
Freire, em sua obra Pedagogia do Oprimido, fez um profundo ensaio a respeito da
natureza do diálogo e as condições necessárias para que ele se instaure. Segundo o
educador, a auto-suficiência é incompatível com o diálogo (FREIRE, 2005, p.63), pois é
necessário reconhecer a condição humana de incompletude e o solidário movimento de
busca do “ser mais”. O diálogo, para Freire, é uma prática humana e humanizadora,
quando realizado por pessoas conscientes e comprometidas com a própria condição
humana. Requer humildade e confiança nos homens para a pronuncia do mundo. Requer
um pensar verdadeiro, “que percebe a realidade como processo, que a capta em constante
devenir e não como algo estático” (FREIRE, 2005, p.95).
Skovsmose incorpora e instrumentaliza, em sua teoria e prática, as ideias de Paulo
Freire no campo da matemática crítica, como podemos observar. É o caso do conceito de
Matemacia que seria a “compreensão a respeito de como a matemática escolar pode
auxiliar os alunos a lerem o mundo e transformá-lo de forma crítica” (MILANI; SILVA;
SAULLO, 2011, p.8). Também traz a concepção de Cooperação Investigativa 48 e de
Cenários para Investigação49 o que proporciona novas práticas e metodologias para o
ensino de matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
48

É a concepção metodológica desenvolvida por Ole Skovsmose em que professores e alunos atuam em
parceria para a descoberta/resolução de desafios que envolvam conteúdos matemáticos e que tenham
relação com a realidade dos participantes. É viabilizada nos cenários de investigação.
49 Segundo Ole Skovsmose e Helle Alro (2010), os Cenários para Investigação são, por natureza, abertos.
Os alunos podem formular questões e planejar linhas de investigação de forma diversificada, participando
do processo de investigação.
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A importante contribuição da Paulo Freire influencia educadores matemáticos
críticos como Ole Skovsmose e Helle Alro, que traduzem a filosofia do educador
brasileiro para o campo da educação matemática. Eles propõem importantes
reformulações nas metodologias de ensino dos conteúdos de matemáticas percebendo os
educandos como sujeitos ativos e conscientes no processo de formação do próprio
conhecimento e da finalidade desta composição em suas vidas, pois o conhecimento e o
ensino aqui é compreendido como algo mais que a informação ou a transferência de
conteúdo, mas como fator de reconhecimento das humanidades de cada ser humano que
aprende num processo de aprendizagem mediada, o que leva a uma vivência ética que
enfatiza o uso o conhecimento solidariamente, na busca de emancipação das situaçõeslimite e na busca do ser mais individual e coletivo.
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FIOS QUE SE ENTRELAÇAM: docência, literatura e infância
Júlia Amélia de Sousa Sampaio Barros Leal Oliveira50
Celiane Oliveira dos Santos51

RESUMO
Trata-se de um texto que busca dar visibilidade aos processos vivenciados durante a
experiência de monitoria na disciplina Literatura e Infância, no curso de Pedagogia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). No entrelaçar dos fios,
refletimos sobre as expectativas dos discentes nas primeiras aproximações com o
componente curricular, no decorrer na primeira unidade, percebendo a construção de
sentidos sobre a formação da atitude leitora e a convivência com a Literatura Infantil na
universidade e externamente. Por meio de questionários, observações e registros
fotográficos tecemos diálogos profícuos acerca dos itinerários formativos percorridos
pelo grupo e por cada sujeito. Os saberes acenados pelas falas dos discentes são
reveladores da essencialidade da Literatura na formação humana e, portanto, na formação
docente. Os fios condutores dos diálogos foram fortalecidos pelas vozes de Britto (2003),
Cademartori (2010) e Mello (2016). Os dados iniciais apontam para o reconhecimento da
disciplina como um potente dispositivo na formação de professores leitores. Ademais, a
turma, organismo vivo, movimenta-se em espiral no intento de construir sentidos sobre
os processos de resistências experimentados e transformações diárias oportunizadas
também pela leitura de textos literários. No corpus de análise, revela-se o encontro
potente entre literatura, infância e o movimento de uma pedagogia comprometida
efetivamente com a formação humana.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Infância. Formação docente.

FIO PRIMEIRO
Uma palavra é argila,
trigo e floresta.
É água macia
de lavar as mãos
e os corações.
Fio primeiro
de todos os panos,
nessa palavra
as palavras se banham.
(Roseana Murray)

Os versos de Roseana Murray (2012) inauguram esse texto. Na tarefa de compor
os tecidos que dão sustentação às experiências com os textos literários, a poesia nos guia.
Atravessadas pela materialidade da palavra, tecemos caminhos por vezes incertos nos
processos de ensinar e aprender literatura.
50
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Aqui, pretendemos dar visibilidade aos processos vivenciados durante a
experiência de monitoria na disciplina Literatura e Infância, no curso de Pedagogia da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). No entrelaçar dos fios,
refletimos sobre as expectativas dos discentes nas primeiras aproximações com o
componente curricular, no decorrer na primeira unidade, percebendo a construção de
sentidos sobre a formação da atitude leitora e a convivência com a Literatura Infantil na
universidade e externamente.
Literatura e Infância é um componente curricular obrigatório no curso de
Pedagogia da UERN, cursado no sexto período. Conforme o Projeto Pedagógico do Curso
– PPC, a referida disciplina tem a seguinte ementa:
Literatura e Infância: conceitos e aspectos históricos. A diversidade dos
gêneros literários numa perspectiva infantil. Literatura, leitura e
formação de leitores. A presença da literatura no processo educativo:
aspectos teóricos e metodológicos. A literatura como direito e prazer da
criança (UERN, 2012).

Durante o semestre, os pontos elencados na ementa são organizados em Unidades.
Na primeira unidade, o enfoque é dado aos aspectos relacionados à formação de leitores,
a presença da literatura na escola e aos sentidos da leitura literária na formação docente.
Busca-se, ainda, contemplar conceitos e aspectos históricos ligados à Literatura Infantil.
É importante salientar que a organização dos conteúdos leva em consideração os aspectos
didáticos da disciplina, não significando, portanto, um engessamento da prática. Pois, ao
longo dos fios tecidos, reivindicamos, conforme Eliana Kefalás (2012) que “no ensino da
literatura não se pode prescindir da experiência da leitura, do trato com o texto, pois é no
corpo a corpo com ele que se dá o trânsito de sentidos, fazendo por vezes com que a
compreensão do mundo seja transgredida e ressignificada (p.8).”
Nesse sentido, ao tecermos os diálogos com os autores e leitores (professora,
monitora e demais alunos) nos afastamos de perspectivas que compreendem os processos
educativos com a literatura somente como facilitadora da apropriação do sistema de
escrita, ou de concepções que buscam encontrar na literatura ferramentas para a mediação
de conteúdos disciplinares. A escolarização da Literatura Infantil foi amplamente
debatida, no sentido de possibilitar aos alunos da graduação uma experiência viva com o
texto literário.
Nesse ponto de vista, realizamos uma análise ancorada na compreensão da arte
literária como direito humano (CANDIDO, 2011) e intrinsicamente articulada com a
formação docente. Os saberes acenados pelas falas dos discentes são reveladores da
essencialidade da Literatura na formação humana e, portanto, na formação dos futuros
professores.
Ao longo da nossa experiência na disciplina, chamava-nos a atenção os gestos, as
falas e reações de cada integrante da turma. Para nós, importava a “carnalidade da
palavra”, como diz Kefalás (2012). Em alguns momentos, indagações nos guiaram: o que
os alunos esperam dessa disciplina? Que aprendizagens consideraram significativas no
decorrer da primeira unidade? Que experiências com os textos literários foram
interessantes? Esses questionamentos e outros nos ajudaram nesse tear de ideias.
Assim sendo, o corpus de análise foi constituído por questionários, observações,
notas de campo e registros fotográficos. A documentação pedagógica foi a nossa aliada
no processo; tecemos, dessa maneira, diálogos profícuos acerca dos itinerários formativos
percorridos pelo grupo e por cada aluno leitor.
Encontramos na abordagem qualitativa dispositivos que viabilizaram a
investigação deste trabalho, a pesquisa qualitativa se caracteriza por ser “interpretativa,
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baseada em experiências situacionais e humanísticas, sendo consistente com suas
prioridades de singularidade e contexto” (STAKE, 2011, p. 41). A perspectiva qualitativa
possibilita descrever um processo minucioso, sobre o objeto investigado, buscando uma
compreensão acerca da tentativa de interpretar as concepções dos sujeitos participantes.
A observação participante consiste na atividade de observar na medida que o
fenômeno acontece. Conforme Angrosino (2009, p. 34):
A observação participante não é propriamente um método, mas sim um
estilo pessoal adotado por pesquisadores em campo de pesquisa que,
depois de aceitos pela comunidade estudada, são capazes de usar uma
variedade de técnicas de coleta de dados para saber sobre as pessoas e
seus modos de vida.

Implica, nesse sentido, compreender a observação como um ato de perceber as
atividades e inter-relações das pessoas, do cenário de campo através do pesquisador, o
que requer a busca pelos registros, visando fenômenos que são identificados nas vivências
da cultura cotidiana de um determinado grupo que esteja participando da pesquisa.
Já o questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por
escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos,
interesses, expectativas, situações vivenciadas.”. E, por fim, os registros fotográficos que do

ponto de vista conceitual, Monteiro (2006, p. 12) complementa:
A fotografia é um recorte do real. Primeiramente, um corte no fluxo do
tempo real, o congelamento de um instante separado da sucessão dos
acontecimentos. Em segundo lugar, ela é um fragmento escolhido pelo
fotógrafo pela seleção do tema, dos sujeitos, do entorno, do
enquadramento, do sentido, da luminosidade, da forma etc. Em terceiro
lugar, transforma o tridimensional em bidimensional, reduz a gama das
cores e simula a profundidade do campo de visão.

As fotografias então podem produzir dados que ampliam nossa compreensão
sobre processos sociológicos, vez que “gravam detalhes que podem instigar os
expectadores a refletirem sobre realidades culturais mais amplas” (Monteiro, 2006, p.
727). Para acrescer os nossos dados utilizamos a fotografia como forma de registro no
processo de pesquisa que também caracterizou a monitoria, retratando as vivências
pedagógicas dos discentes no decorrer das aulas.
FIOS QUE SE ENTRELAÇAM – OS DIÁLOGOS LITERÁRIOS
Esta reflexão é fruto de algumas tessituras sobre os temas enfocados no âmbito da
disciplina Literatura e Infância. De modo mais específico, apresentamos as experiências
que surgiram a partir dos encontros partilhados nas aulas, que possibilitaram os
entrelaçamentos de aprendizagens. Nas palavras de Larrosa (2002):
[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece,
nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba e nos transforma.
Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa
precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui:
sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à
medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer dizer,
portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos interpela,
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entrando e submetendo-nos a isso. Podemos ser assim transformados
por tais experiências, de um dia para o outro ou no transcurso do tempo
(p.143).

Partimos então das vivências em sala de aula e fora dela, na qual para facilitar a
compreensão da pesquisa, os enunciados foram organizados em três categorias que
surgiram através da análise dos materiais apreciados advindos dos questionários e das
observações, em que pudemos estruturar da seguinte maneira: Empréstimos: Céu
Literário; Corpo e literatura; Vida e obra dos autores.
Céu Literário – A experiência dos empréstimos
Neste ponto, debruçamo-nos sobre uma proposta pedagógica desenvolvida pela
professora do componente curricular Literatura e Infância, que consiste em empréstimos
de livros de Literatura Infantil. Os discentes possuem acesso a um acervo diversificado
podendo experienciar o ato de ler em seus cotidianos. Neste sentido, as alunas e alunos
são orientados a levarem os livros escolhidos livremente, e na aula seguinte, dialogarem
sobre as suas experimentações que surgiram a partir das narrativas lidas e partilhadas.
Vale salientar que as partilhas realizadas na sala aconteciam de forma livre, ou seja, o
desejo de socializar ou não as experiências, era respeitado. De modo geral, os discentes
participavam ativamente desses momentos, demonstrando o real interesse pelas leituras
realizadas e pelos acontecimentos decorrentes das escolhas literárias.

Fotografia 1: Discentes escolhendo livros

Sobre a oportunidade de escolher os livros, os discentes declararam que esta
iniciativa se caracterizou como um dispositivo potente para a expansão do olhar e
conhecimento sobre a literatura. Vejamos:
O que, a priori, me pareceu simples de ser feito, criou em mim novas
demandas e atitudes suscitadas a partir de livros dispostos a vista da
sala de aula e as possibilidades de entender e aprender com as histórias,
e não somente isso, os empréstimos e a troca de experiências obtidas
através das leituras criaram um ambiente de prazer em contar e ouvir os
relatos que nasceram a partir das leituras do livro emprestados durante
a semana, conectando-nos com nossas vivências e com o coletivo,
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trazendo ainda mais a leitura como uma prática socialmente criada
(Discente A, 2019).

Ao colocarmos o foco no contato direto com os textos, buscamos uma reflexão
sobre o processo de educação literária no âmbito da formação inicial. Nesse sentido, é
fundamental refletirmos sobre a formação dos professores e a educação literária, tendo
em vista que para muitas crianças os primeiros contatos com as obras literárias
acontecerão na escola. Esse entendimento nos auxilia na compreensão de que formar
leitores não é tarefa fácil, e a universidade cumpre um papel fundamental na formação do
aluno/leitor que futuramente será um mediador de leituras. É relevante destacar que o
desenvolvimento da atitude de ler é uma tarefa cuja raiz se encontra na interação social,
conforme pontua Mello (2016, p. 46):
(...) a criança aprende socialmente, com o outro, o prazer de ler; cria
para si a necessidade da leitura com a vivência do próprio ato de ler do
outro. Neste processo, internaliza, reproduz para si individualmente, o
prazer que o outro expressa ao ler e, com isso, ler vai se tornando uma
necessidade dela- uma nova necessidade, uma necessidade aprendida
socialmente.

Percebemos então uma relação dialógica com os sentidos tecidos pelos discentes,
bem como com as vivências e a fundamentação teórica dos autores que tratam acerca da
Literatura e Infância, sendo estes elementos colaboradores para uma formação docente
que compreende a importância da atitude leitora e sobretudo nutre a sua prática com ações
que se comprometem com as perspectivas sociais que envolvem a leitura.
CORPO E LITERATURA
Nesta dimensão, apresentamos um ponto bastante citado pelos discentes – a
relação corpo e literatura. Relações que se caracterizam como um processo importante na
formação do leitor literário, a literatura e o corpo mantêm um vínculo intimista de modo
que reconhecemos o corpo como instrumento de linguagem. Neste segmento, a professora
propôs uma intervenção pedagógica convidando os discentes para uma experiência de
partilha de narrativas sobre a infância. Embaladas por textos poéticos, as narrativas foram
permeadas de sonoridades, texturas, cheiros e sabores, conforme mostra o relato a seguir:
A aula ocorreu em um dia de sábado, depois de uma semana cheia,
ainda tivemos que ir para universidade pela manhã. Não imaginava,
quão rica seria essa aula. Nesse sentido, nos recebemos com um
grande café da manhã. Em seguida fizemos um círculo e cantamos,
foi bem divertido. Depois, passamos a contar nossas vivências de
infância, as lembranças que tínhamos dos cheiros, brincadeiras e
sabores. Voltei ao passado e me vi criança no meio da sala, observando
minha mãe jogar água pelo ambiente, aquele cheiro de terra molhada,
lembrei das situações que vivi e como aquele cheiro foi marcante”
(Discente B, 2019)
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Fotografia 2: Corpo e texto literário

No exercício de envolvermos o corpo e a literatura através deste memorial que
chama os sentidos e movimenta internamente os sentimentos, isto se exterioriza como
uma prática educativa humanizada. Com base nessas reflexões, é relevante pensarmos o
processo de formação do leitor/literário por meio de iniciativas que favoreçam a formação
leitora dos alunos considerando também o corpo.
Quando um texto literário em algum momento estremece o leitor,
acontece algo maior do que conhecer o que se leu. Ocorre aí uma
convocação dos sentidos, um frêmito, uma relação da qual não se pode
escapar ileso. Numa abordagem em que se ressalta o âmbito sensorial
da palavra literária e do ato de ler, o estudo da literatura não fica restrito
a categorizações, padronizações, muitas vezes distanciadas, alheias as
complexidades do texto e aos sentidos do leitor. Parte-se, então, para o
desafio de enveredar pelos jogos do texto, pelas suas vias indiretas, pelo
seu terreno instável (KEFALÁS, 2012, p. 21).

A relação com a literatura se apresenta numa profundidade tão imensa que é difícil
categorizar as possibilidades que ela nos oferece enquanto espaço de sentidos.
VIDA E OBRA DOS AUTORES – DIÁLOGOS POSSÍVEIS
Elucidamos neste terceiro momento a importância de compreender a história de
vida dos autores de Literatura Infantil, apontados pelos discentes como fundamento que
contribuiu em seu processo de formação docente, pois consideraram que a construção de
sentido emerge também das experiências de identificação.
“Construímos um novo olhar sobre a literatura infantil e os autores
desse gênero, compreender o contexto de vida deles foi de fundamental
importância para a quebra do pensamento errôneo que literatura infantil
é apenas para crianças. A literatura tem muito a nos ensinar, nos
aproxima no mundo das crianças e permite nos reencontrar com nossa
criança interior” (Discente C, 2019).

Vale ressaltar que na proposta de dialogarmos com os autores de literatura infantil,
considerou-se o diálogo com os textos produzidos pelas histórias de vida narradas e textos
ficcionais.

Fotografia 3 – Apresentações Vida e Obra dos autores
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Por fim, compartilhamos algumas notas de campo realizadas no decorrer da
disciplina:
“Já que a literatura infantil só entrará na vida da criança por uma
fenda nunca pela porta principal”. Sejamos, então, essa fenda” (Fala
de Graduanda, 2019).
“Como pode um componente curricular ser tão vivo, tão leve, tão
próximo daquilo que vivemos” (Fala de Graduanda, 2019).
“Se o leitor completa o texto como diz Ana Maria Machado. No
exercício de fazer a aula vocês me completam” (Professora da turma).

ENLACES FINAIS
“Palavras são como estrelas
facas ou flores elas têm
raízes pétalas espinhos são
lisas ásperas leves ou
densas para acordá-las basta
um sopro em sua alma e
como pássaros vão
encontrar seu caminho.”
Receita de acordar
Palavras Roseana Murray

Consideramos que a tessitura desse texto possibilitou um encontro potente com a
experiência literária. Ao percebemos no corpo os atravessamentos da materialidade da
palavra, sentimos que o ensino da literatura na universidade pode se configurar em gestos
pulsantes e de cumplicidade entre o texto e o leitor.
As palavras e a poesia guiaram nossos encontros e desencontros, nestes
acontecimentos tecemos, destecemos e sobretudo nos transformamos. A experiência de
monitoria no componente curricular me possibilitou um aprofundamento dos
conhecimentos acerca da educação literária na formação inicial de professores,
considerando as suas implicações para a atuação docente nas diferentes etapas da
educação juntos ampliamos as oportunidades de interação entre o docente e os discentes
nas atividades acadêmicas.
Foi no exercício da monitoria que expandi os saberes sobre a educação literária,
cuja significação foi tão intensa que a partir deste sentir nasceu esta escrita que tenta dar
visibilidade aos processos vivenciados durante a experiência na disciplina Literatura e
Infância, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
(UERN).
No entrelaçar dos fios, os dados iniciais apontam para o reconhecimento da
disciplina como um potente dispositivo na formação de professores leitores. Ademais, a
turma, organismo vivo, movimenta-se em espiral no intento de construir sentidos sobre
os processos de resistências experimentados e transformações diárias oportunizadas
também pela leitura de textos literários. No corpus de análise, revela-se o encontro
potente entre literatura, infância e o movimento de uma pedagogia comprometida
efetivamente com a formação humana.
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A presença do componente Literatura e Infância no fluxo curricular do curso de
Pedagogia da UERN contribui, sobremaneira, para ampliar as possibilidades de interação
dos discentes com a leitura de textos literários, notadamente de Literatura Infantil. Sobre
esse aspecto, é importante enfatizar o papel da universidade na formação do aluno leitor
que futuramente mediará experiências literárias nas escolas.
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CONSTRUÇÃO DO SER DOCENTE: contribuições e desafios no PIBID
pedagogia UFRN/UERN
Mirlândia Mendes de Vasconcelos Rodrigues da Silva52
Marcelo Bezerra de Morais53

RESUMO
Viver a carreira docente no contexto da rede básica de ensino, na atualidade, é motivo de
muita angústia e preocupação, pois inúmeros são os desafios encontrados em sala de aula.
Por outro lado, o desejo de permanecer e ressignificar diariamente a atuação mobiliza
conhecimentos e perspectivas no sujeito que constitui sua identidade docente em
processo. Alguns programas formativos se apresentam como possibilidades de
experiência nesse processo nas licenciaturas. Dessa forma, buscamos compreender como
o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) contribui com a
formação dos profissionais para atuarem no ensino. Com o presente trabalho, analisamos
a trajetória de formação de uma professora nesse programa, cuja experiência teve início
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente se desenvolve na
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, indicando as contribuições e desafios
do PIBID para a formação do sujeito com vistas a atuar na área de ensino. A primeira
etapa a que este trabalho analisa compreende o período entre 2011 a 2013, momento em
que a atuação dela se dava na condição de bolsista graduanda do PIBID/Pedagogia da
UFRN, quando teve o primeiro contato com a escola pública; já a segunda etapa, abarca
o período entre 2018 e 2019, momento em que essa professora atua como docente efetiva
da rede pública de ensino e como professora preceptora do PIBID/Pedagogia na UERN.
Trata-se, portanto, de um apanhado das contribuições e reflexões possíveis a partir dessas
vivências, das demandas curriculares da graduação, do engajamento em eventos
científicos produzidos através da experiência no PIBID, bem como a possibilidade de
atuar como protagonista da carreira docente e, sobretudo, enfrentar as barreiras existente
no espaço educativo. Vale enfatizar que o trabalho se encontra em fase de
desenvolvimento.
Palavras Chave: Formação de Professores. PIBID/ Pedagogia. Ensino. Identidade.

A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO NA DOCÊNCIA EM SEU PROCESSO DE
FORMAÇÃO INICIAL
A formação do sujeito na docência ocorre em espaços múltiplos de aprendizagem.
Consideramos importante a experiência desde o espaço formativo acadêmico, até as
práticas vivenciadas fora desse contexto e experienciadas no início da formação, tendo
em vista que se enxergar como docente requer uma visão abrangente nessa área.
Imbuindo-se dessa ideia, apresentamos um programa formativo do governo federal e
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financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), nomeado Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID),
que tem oportunizado desde sua criação em 2007 a integração de estudantes de
licenciaturas das redes públicas de ensino ou privadas – que tenham ao menos um curso
de licenciatura ligado ao Programa Universidade para Todos (PROUNI) - com escolas da
rede pública estadual ou municipal. (CAPES, 2018).
O Programa a depender de critérios e regulamentos institucionais acaba
contemplando estudantes que estão no início do curso de licenciatura, fazendo com que
eles antes mesmo do estágio obrigatório - que em alguns currículos está organizado ao
final da graduação – possam ter o contato com a escola. Assim sendo, atribuímos a
relevância de tal Programa que coloca o estudante em um espaço e tempo diferentes da
realidade do Ensino Médio; ambiente que requer demandas específicas, de um universo
inovador que é o contexto acadêmico, junto à relação direta com o seu laboratório de
estudos (escola) provocando uma série de mudanças, reflexões, amadurecimentos, que
somados a realidade de cada indivíduo vai dar a conjuntura particular da formação do ser.
Vale ressaltar, que o termo “laboratório” está empregado no sentido de ação, de
prática assistida, responsável e orientada, pois trabalhamos com estudantes em formação,
que no caso do PIBID /pedagogia, atuam na escola, sobretudo com crianças, seres
vulneráveis que não podem ser submetidas a testes e descartes.
Considerando os sujeitos como seres históricos e sociais defendemos que os
saberes advindos dos professores foram construídos através de suas vivências no meio
familiar, na escola básica, no meio acadêmico, profissional, entre outros espaços e tempos
da vida cotidiana, como afirmam Tardif e Raymond (2000, p. 215):
[...] pode-se constatar que os diversos saberes dos professores, estão
longe de serem todos produzidos por eles, que vários deles são de um
certo modo “exteriores” ao ofício de ensinar, pois provêm de lugares
sociais anteriores à carreira propriamente dita ou fora do trabalho
cotidiano.

Por conseguinte, a preocupação com a formação de um professor ou professora,
se faz de maneira holística, sendo essa a ideia dos vários espaços, instituições e programas
que contribuem para a construção do processo identitário docente, por vezes até de
maneira implícita, de forma que as experiências que vão moldando o indivíduo nem
sempre objetivam o ser, mas o fazer pedagógico, o fazer docente.
Apresentamos então, uma experiência do PIBID/ Pedagogia no Rio Grande do
Norte, como forma de contribuição para se pensar a construção indenitária docente. Tratase de uma vivência que começou em 2011ainda na condição de licencianda no curso de
pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), quando a partir
do ingresso no referido Programa foi possível ampliar para além do que já era alimentado
na licenciatura, a essência de estar comprometido com a educação em sala de aula.
O presente trabalho se mostra de uma perspectiva (auto)biográfica, o
desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico que diante dessa narrativa, pode
compartilhar suas memórias e trazer contribuição, na medida que, temos um sujeito, que
no mesmo Programa, viveu a experiência na condição de discente e hoje atua como
supervisora. Não deixa de ser também uma reconstituição da própria história; onde esse
caminho permite consciência de si e novos significados. Sobre esse método, corrobora
Souza (2006, p. 26):
Essa perspectiva de trabalho, centrada na abordagem biográfica,
configura-se como investigação porque se vincula à produção de
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conhecimentos experienciais dos sujeitos adultos em formação. Por
outro lado, é formação porque parte do princípio de que o sujeito toma
consciência de si e de suas aprendizagens experienciais quando vive,
simultaneamente, os papéis de ator e investigador da sua própria
história.

Tal experiência pode também ser vista como oportunidade de formação
continuada, além de que existe o crescimento mútuo entre os bolsistas discentes e os
preceptores, professores da escola atuante, bem como os coordenadores de área, que
buscam incessantemente colaborar com o desenvolvimento do projeto. Comungamos
com Bergamaschi e Almeida (2013, p. 17) quando dizem que:
Esse exercício de docência faz pensar a profissão de professor,
tradicionalmente solitária, faz pensar no quanto o trabalho numa
perspectiva coletiva é rico por oportunizar o crescimento de todos e, ao
mesmo tempo, exigir comprometimento com a proposta educativa.

Destarte, os percursos aqui relatados compõem recortes de uma história de vida a
partir do ingresso na universidade e, sobretudo, no PIBID, até os dias atuais. Pensar as
questões profissionais, formação docente, imbricadas no processo de desenvolvimento a
partir do território do eu, permite compreender melhor os desafios que perpassam o
contexto da sala de aula, bem como a necessidade de formação continuada, de assumir o
papel de pesquisador para problematizar de acordo com a realidade que se vive,
possibilidades de se enxergar enquanto cidadão que sofre influências, mas que também
influencia, aprende, apreende, supera desafios, busca novos caminhos e segue em
processo na sua identidade e num constante movimento de interrogar-se e refletir sobre a
sua prática.
NARRANDO A VIDA E PENSANDO A DOCÊNCIA NO CAMPO FÉRTIL DA
(AUTO)FORMAÇÃO
Toda experiência profissional tem um ponto de partida e este trabalho mostra o
cenário que se passou no ano de 2011 em Natal/RN quando ao ingressar no PIBID/
UFRN, foi possibilitado um elo com a escola pública e o início da prática docente.
Naquela ocasião, mesmo de forma inconsciente foi construído o início do processo
identitário docente. O ser docente foi de forma tímida ganhando espaço no falar, na
escuta, no olhar; nas novas ideologias, nas práticas, e, sobretudo, no sentir.
Ao conhecer melhor o Programa, foi possível perceber que um dos critérios para
seleção das escolas participantes seria o baixo desempenho na média nacional com
relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (Portal MEC).
Tendo em vista esse cenário, se faz importante caracterizar a escola na qual se deu
essa atuação. Está localizada na zona Leste de Natal, no bairro do Alecrim, um dos mais
antigos e populosos da referida cidade. Desenvolvemos um projeto junto à supervisora da
escola para duas turmas, uma de segundo ano e outra de quinto ano do Ensino
Fundamental. As turmas tinham perfis semelhantes no sentido de serem numerosas e
cheias de desafios em termos de comportamento e dificuldades na aprendizagem.
Formamos um grupo de cinco bolsistas dentro da escola com a oportunidade de
fomentar nas crianças o interesse e envolvimento com o processo educativo, e, sobretudo,
com a responsabilidade de aprender com as crianças, com as professoras e com a própria
dinâmica escolar.
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Vale salientar que na carga horária do Programa, há um tempo destinado a
reuniões semanais com todos os bolsistas e coordenadores, para compartilhar as vivências
na escola, os desafios encontrados, as possibilidades de estratégias, os projetos
desenvolvidos, as orientações, bem como realização de oficinas, palestras, conferências
entre outras formas de aporte para a formação docente.
Dentro da escola participamos do momento da observação, fizemos avaliação
diagnóstica e diante das necessidades apresentadas nas duas turmas construímos um
projeto voltado para a leitura e escrita, com temas diferentes.
Um dos maiores desafios encontrados foi à indisciplina e violência dentro da sala
de aula, além da percepção de cansaço e frustração entre as professoras das referidas
turmas, que não hesitavam em perguntar o porquê de termos escolhido essa profissão
entre outras verbalizações que manifestavam desânimo de docentes que já estavam
próximas da aposentadoria.
No entanto, o PIBID também se constitui num espaço e tempo em que podemos
fazer ligação entre teoria e prática, de modo a refletir constantemente sobre as
dificuldades da atuação docente dentro da escola; fato este que nos permitiu construir um
olhar diferenciado sobre tais manifestações, no sentido de entender os motivos de tais
narrativas, aproximando-nos ainda mais do desejo de conhecer, despertando a curiosidade
e capacidade de solidariedade para com essas educadoras.
Vale ressaltar que o processo de intervenção se dava a todo instante de forma
orientada pela supervisora da escola e acompanhada das professoras titulares das
respectivas turmas. Mesmo assim, foi angustiante atuar em um espaço cuja violência era
tão evidente, cujos valores importantes para convivência em sociedade eram ignorados.
Não havia respeito, solidariedade, nem mesmo para com as docentes.
Vamos direcionar o foco do que realizamos nessa escola, na turma do quinto ano,
cujas intervenções foram mais provocantes. Percebemos que aquelas crianças se
interessavam muito por música, em especial por um grupo potiguar conhecido e admirado
entre elas. Surgiu então a ideia de trabalhar de modo a conquistá-las através desse gênero
textual. Fizemos uma seleção de algumas canções possíveis de serem estudadas
contemplando toda parte poética, ortográfica, de coesão, entre outros aspectos da língua
portuguesa; trabalhamos também com paródias, oficinas temáticas, teatro e dança;
cativando então o interesse pelas atividades e progressivamente trabalhando questões
referentes a valores como o respeito.
Ao término de um ano letivo, conhecendo, vivendo, desafiando e sendo
desafiadas, contribuindo e construindo novas aprendizagens, obtivemos uma experiência
exitosa com a turma supracitada, no sentido de que observamos novas posturas de
crianças, que se mostravam mais dispostas a se envolver com as atividades necessárias
ao desenvolvimento de habilidades esperadas para o referido ano; além de conquistas de
natureza ortográfica, gramaticais, de leitura e escrita de forma autônoma para as práticas
sociais.
Durante esse transcurso que, embora prazeroso, foi também cansativo e
dramático, o registro de cada ação, auxiliou no processo de memória, sentimentos,
amadurecimentos, buscas, novos questionamentos e pensar a própria formação.
Era praticamente impossível não refletir sobre o que é ser docente ao final de cada
intervenção pedagógica. Além disso, ampliamos a importância do papel de um professor
para se pensar em um ensino que oportunize novas formas de convivência, percepção,
modo de estabelecer relação com o outro de maneira consciente; fazer a leitura de uma
poesia sentindo-a, compreendendo a mensagem que cada canção tem a intenção de
transmitir; descontruindo e construindo novos sentidos ao ouvir ou ler um texto.
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Afinal, isso aconteceu em uma conjuntura muito adversa, pois vale ressaltar que
eram crianças com poder aquisitivo baixo, contempladas com programas sociais que
auxiliavam em seu sustento; estudantes cujas famílias eram diferentes da “tradicional”,
aqui entendida como aquele seio afetuoso em que uma criança tem a figura paterna e
materna para cuidar.
No entanto, quando um estudante de escola pública, que enfrentou várias
adversidades em seu processo humano, tão logo formativo, consegue chegar ao nível de
cursar o ensino superior, sobretudo, cursar uma licenciatura e ter a oportunidade de
exercer o seu ofício – ainda que na condição de bolsista, pesquisadora, iniciante - no
mesmo contexto de onde saiu, tem primeiramente uma identificação com o espaço e os
indivíduos participantes do lugar; em seguida tem o desejo e o prazer de poder de alguma
forma retornar e contribuir para a (trans)formação desse meio.
Essa narrativa e rememoração dos acontecimentos permitem além de uma
profunda reflexão sobre si e sobre o processo de ensino e aprendizagem, uma forma de
contar e representar a própria existência mediante nossa história e cultura (SOUZA, 2008,
p. 39).
Nesse sentido, reforçamos a construção deste trabalho numa perspectiva também
autobiográfica, cujo processo de conhecimento e de formação são contínuos e mostram
as vivências de forma muito singular. Quanto a isso destaca Souza (2008, p.40):
As discussões sobre as histórias de vida [...], inscrevem-se na biografia
individual, quando reunimos situações, experiências, acontecimentos
da vida e partilhamos na configuração narrativa, modos de dizer de si,
sejam através da escrita ou da oralidade, ao destacar percursos,
trajetórias e transformações narrativas da nossa história.

Manifestar através da escrita tais experiências não é um movimento fácil de fazer,
talvez por não termos sido sensibilizados em nossa formação básica para tais
representações. Embora já tenhamos uma rede de pesquisa que trata especificamente
sobre esse tema em vários países, inclusive no Brasil, é um exercício por vezes
introduzido apenas no espaço acadêmico, quando são propostas escritas de memoriais,
geralmente como requisito para subsidiar alguma forma de avaliação.
Partindo desse pressuposto, pensamos que é possível potencializar a forma
reflexiva e crítica de modo a provocar e fomentar a escrita de si, desde o trabalho
desenvolvido nas escolas públicas com crianças e adolescentes, partindo de temáticas cuja
criatividade possa aproximar e dar sentido a realidade de cada aprendiz.
Em suma, o entendimento construído até aqui reforça a ideia de que não se trata
de reduzir essa temática ao que de fato ela se propõe, mas de fazer com que numa
perspectiva de ensino, possamos tencionar até mesmo na oralidade as estratégias que o
educando realizou para chegar a determinada ideia, ou as emoções que sentem diante de
determinado assunto explorado em sala de aula; são esses pequenos progressos que os
afetarão.
A PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA COMO
COMPREENSÃO E CONSTRUÇÃO DO NOVO

FERRAMENTA

PARA

A

Durante muito tempo houve a percepção de que a pesquisa caminhou distante da
prática. Ousamos fazer essa afirmação, na medida em que a teoria apresentada sobre
prática pedagógica não respondia mais aos desafios encontrados no contexto atual de
sociedade, em especial no âmbito escolar, em que temos uma nova configuração familiar
avanços tecnológicos que permitiram maior acesso as informações e junto a isso, os
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professores, pais, gestores, políticos, tiveram que se reinventar para atender a esse novo
perfil que a docência exigia.
Diante desse cenário, o campo da pesquisa oportuniza a construção de um
conhecimento novo, que permite pensar as contradições desse sistema de ensino, que por
vezes valoriza a formação de conhecimentos técnicos no âmbito profissional, mas não
trata com a mesma importância os professores como sujeitos que constroem sua
identidade e as reflete em suas práticas pedagógicas.
Defendemos que o envolvimento com a pesquisa e a formação continuada de
professores, possibilita a circulação do que está sendo produzido na teoria e serve de
suporte para a prática, de modo que o próprio ingresso em um programa de prós
graduação por um professor da rede básica de ensino, por exemplo, pode ajudar na
transformação de suas ações em sala de aula, já que na academia, se tem acesso a projetos
pilotos, participação em seminários, mesas redondas, debates, construção de materiais
didáticos, metodologias inovadoras, que somados a experiência prática que o professor já
possui, poderão fortalecer o novo. Comungamos com alguns autores quando dizem que:
[...] esse professor se transforma, a partir das vivências, discussões e
estudo. E ao se transformar, o professor passa a ter outros artifícios para
modificar sua prática docente. Dessa forma, o trânsito do professor pelo
ambiente acadêmico, é propício para que pesquisas cheguem às salas
de aula. (BORBA; ALMEIDA; GRACIAS, 2018, p. 32)

A pesquisa autobiográfica vai de encontro ao que se pretende, pois poderá permitir
ao pesquisador colocar seu olhar, suas percepções, compreender a realidade e fazer sua
própria leitura, sem desqualificar os sujeitos envolvidos. A dissertação de Abrahão aborda
essa temática:
[...] A interpretação do investigador não desqualifica a
interpretação/reinterpretação do narrador, que será respeitada em seu
"estabelecimento da verdade", mas representa uma leitura do material
narrativo, tendo em vista uma "referência de verdade" para além das
narrativas, no esforço de compreender o objeto de estudo em duas
perspectivas: na perspectiva pessoal/social do narrador – que representa
as individualidades - na perspectiva da dimensão contextual da qual
essas individualidades são produto/produtoras. (ABRAHÃO, 2003, p.
93)

A memória reconstrutiva para a identidade docente se apresenta neste trabalho
como ferramenta de ampla reflexão, discussão e análise para compreender as relações que
se estabelecem no contexto escolar, bem como o papel de professores que tem a
responsabilidade de conduzir os alunos à construção do conhecimento visando sua
independência e capacidade de escolha, que por vezes pode apresentar rupturas com suas
origens, suas culturas e tendências como corrobora Nóvoa (2001, p.6).
Destarte, analisar a construção simbólica da identidade docente através de
narrativas autobiográficas, se apresenta como possibilidade de compreender que esse
processo não tem a intenção de trazer retornos rápidos e práticos para sala de aula, mas
entendê-lo de forma ampla, repleta de emancipação dos indivíduos quanto aos moldes
impostos pela sociedade, afinal:
[...] uma (re)construção identitária não é a mudança de comportamento
mediante influência cultural, mas a necessidade de um processo de
introjeção da cultura e de significação com as muitas figuras
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internalizadas, através da identificação que poderá ser positiva ou
negativa. (PEREIRA; ENGERS, 2009, p.3)

APRENDIZ DA DOCÊNCIA: O ENCONTRO DOS TEMPOS
“Não havíamos marcado hora, não havíamos
marcado lugar. E, na infinita possibilidade de
lugares, na infinita possibilidade de tempos,
nossos tempos e nossos lugares coincidiram.
E deu-se o encontro.” (Rubem Alves)

Finalizando este relato de experiência, saliento que durante a formação inicial, não
houve planejamento de no futuro voltar a atuar dentro do PIBID, em especial assumindo
outro papel e que poderia construir novas compreensões sobre as potencialidades
existentes dentro da escola pública, com os futuros professores. Foi um encontro
surpreendente, uma nova possibilidade de aprendizagem, em outro espaço e tempo, novos
reveses, construindo, portanto, novos significados.
Considerando o início do caminho docente ainda na condição de graduanda
bolsista na UFRN, se faz importante apresentar como se deu a nova oportunidade de atuar
dentro do PIBID na UERN campus/Mossoró-RN.
Em 2018, já residindo na referida cidade em função da nomeação no concurso
público para professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, que se deu em 2016,
obtive conhecimento da seleção do PIBID; eis que surge a oportunidade de participar
novamente do Programa, contudo, na condição de professora facilitadora, com a
responsabilidade de orientar e viabilizar as atividades das bolsistas dentro da escola, e,
especialmente, reviver essa experiência tão cheia de significados.
O entendimento construído desse percurso até o momento é o de que, as formas
de mobilizar as ações dentro da escola se faz atribuindo novos sentidos, afinal são novas
expectativas, novos conhecimentos que, embora existindo a todo instante a lembrança do
que foi sistematizado, não são os mesmo sujeitos, o mesmo tempo e espaço, ainda que
tudo tenha se entrelaçado. Discute-se tecer uma autocompreensão de sua própria
formação.
Busco em Souza (2006) reflexões para melhor compreender essa forma de se fazer
pesquisa, pois o autor esclarece que dependendo do contexto, o trabalho autobiográfico,
tanto pode inserir-se como método por apresentar vasta fundamentação teórica, como
técnica, na medida em que, passou por conflitos, testes e metodologias para se constituir.
É importante destacar que no Brasil essa tessitura começou a ganhar espaço em
1960 através das narrativas de vida e história oral, que naquela época tinha a intenção de
recolher depoimentos da elite política, tendo sua expansão em 1990.
Do mesmo modo é importante ponderar que os professores acabam ganhando
notoriedade no campo educacional, em vista dessas possibilidades de se pensar o processo
formativo através das subjetividades de cada indivíduo, imbuindo-se como aprendiz que
na reflexão que faz ao caminhar, busca compreender e (re) significar sua própria atuação.
Adotamos como suporte para melhor conhecer esse campo, Souza (2006, p. 34)
quando afirma: “É deste lugar e desta implicação teórica-epistemológica que entendo ser
a biografia educativa um recurso fértil para compreender a singularidade das narrativas
de formação no processo de construção da identidade docente.”
Faz-se imprescindível na condição que desenvolvo hoje dentro do Programa poder
revalidar minhas experiências, afim de melhorar minha prática, desconstruindo velhos
conceitos de que existem conhecimentos hierárquicos que desvalorizam o saber
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produzido na escola, em detrimento ao que é produzido no espaço acadêmico; valorizando
e compartilhando junto as bolsistas minhas aprendizagens pessoais e profissionais.
Para tanto, as discussões aqui apresentadas versam sobre a história de vida em
formação, que mesmo “recortada” em dois momentos: PIBID na condição de graduanda
e depois como preceptora, não estão separadas em sua totalidade, pois a condução das
atividades pensadas hoje dentro da escola simbolizam tudo que foi tecido nesse percurso,
mais uma vez considerando espaço e tempo. Além disso, consideramos que o sujeito na
sociedade está em constante processo de construção e reconstrução de sua identidade e
isso se reflete em seu desenvolvimento pessoal e profissional, suas expectativas, reflexões
e afetos.
Desse modo, a pesquisa com a perspectiva de narrativas, história oral, está em fase
de desenvolvimento, de modo que será aprofundada no âmbito da formação de
professores no contexto do PIBID, subprojeto pedagogia, tendo em vista estar cursando
o mestrado em ensino, pelo envolvimento com no Programa e, sobretudo, pela
importância que ele tem enquanto política pública dentro do cenário de atuação docente.
Em suma, o trabalho desenvolvido dentro do PIBID tem ampliado o olhar sobre
as potencialidades da escola, das futuras professoras que hoje realizam intervenção na
escola municipal que atuo, bem como reforça a ideia de compartilhar as vivências do
Programa através da participação em eventos científicos para divulgar as produções que
são realizadas dentro da sala de aula, de modo que tais registros não se restrinjam a um
relatório para cumprimento de exigências, mas que manifestem-se de modo que a
sociedade perceba a importância do PIBID e as contribuições pessoais, acadêmicas e
profissionais que ele possibilita; assim como o crescimento mútuo. O ser docente
intitulado neste trabalho reforça o constante processo de reflexão frente aos inúmeros
desafios que perpassam a prática pedagógica e que através dessa partilha pode ajudar a
compreender os sujeitos sociais em suas práticas culturais dentro dos programas de
formação educacional.
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RESUMO
Este trabalho resulta de uma combinação de experiências teóricas e práticas vivenciadas
como parte do planejamento elaborado para o Componente Curricular Didática, ofertado
no Curso de Filosofia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Caicó
e teve como objetivo a realização de um estudo de inserção à realidade escolar. Enquanto
etapa do processo avaliativo, esta pesquisa é composta por discussões bibliográficas da
disciplina em questão e pelo relato das experiências vivenciadas na observação de duas
aulas de Filosofia e duas de Sociologia na Escola Pública de Ensino Médio na cidade de
Caicó/Rio Grande do Norte, sob a supervisão do professor titular do referido componente
curricular, Luiz Silva e orientação da docente Maria Reilta, ministrante da referida
disciplina. A partir das relações teóricas com os aspectos observados, bem como com as
discussões sobre didática discutidas em sala, buscou-se perceber a partir dos aportes
teóricos de Rancière (2002), Candau (1983), Luckesi (1994), Bock e Teixeira e Furtado
(2002) quais as diferentes didáticas, estratégias didáticas, como o professor de Sociologia
e Filosofia elabora suas avalições, quais critérios adota. Ao final da pesquisa foi possível
perceber que o professor observado se utiliza de vários aspectos das práticas pedagógicas
propostas realizadas por Jacques Rancière e tem sua didática centrada numa postura que
se aproxima bastante da Didática Fundamental.
Palavras-chave: Ensino de Filosofia. Didática. Práticas pedagógicas. Jacques Rancière.

INTRODUÇÃO
Este texto terá em seu cerne os relatos de experiências vivenciadas durante o
processo de observação de duas aulas de Filosofia, em uma turma do 3º ano e duas aulas
de Sociologia, em turmas de 2º anos, em uma instituição pública de ensino médio da
cidade de Caicó/RN. As aulas observadas ocorreram no período de 15 a 17 de maio de
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2018, na Escola Estadual Getúlio Vargas, no tempo regulamentar de cinquenta minutos
cada.
Além da observação das aulas, foi realizada conversa informal com o professor
antes e depois de cada observação. Assegurando à privacidade dos envolvidos58, seus
nomes foram substituídos por pseudônimos, nesse molde, passaremos a nos referir ao
nosso sujeito de pesquisa como o professor Luiz Silva59.
A análise criteriosa das práticas educadoras do profissional mencionado foi
realizada com o propósito inicial de percebermos como tal, enquanto agente ímpar do
processo ensino-aprendizagem, planeja suas aulas, como as conduz, quais metodologias
utiliza e que postura didática adota em sua prática. De tal modo, mantivemo-nos em
estado de alerta para as possíveis conexões que poderíamos edificar com as discussões
teóricas estudadas no Componente Curricular Didática, especialmente com referências
como: Candau (1983), Veiga (1989) e Rancière (2002), ao qual estudamos à luz dos
problemas e situações geradas durante a disciplina.
No âmbito da metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica, a qual ocorre
em contato direto com as obras indicadas. Também tivemos uma etapa de observação
prática, na qual adotamos procedimentos de observação in loco, com diário de campo,
aplicação de questionário previamente elaborado, análise de documentos e conversas
informais com o docente sujeito de nossa pesquisa. Desse modo, construímos um banco
de dados com informações coletadas, produzidas e analisadas ao longo das atividades dos
Componentes Curriculares de Didática e de Psicologia da Adolescência.
O amparo teórico que inspirou nossa abordagem foi baseado nos estudos
realizados durante o Componente Curricular Didática, ministrado pela professora Dra.
Maria Reilta Dantas Cirino, no III Período do Curso de Licenciatura em Filosofia, os
quais nos aproximaram dos conceitos de: didática fundamental, caracterizando-se como
multidimensional no sentido de que o/a docente para a efetivação da relação aprender e
ensinar no processo ensino-aprendizagem necessita considerar as dimensões técnica,
humana e político-social envolvidas na relação pedagógica que ocorre entre docente e
aluno no contexto de aula (CANDAU, 2007); igualdade das inteligências, na perspectiva
de que há uma vontade presente em todo ser humano que é comunicada à inteligência, a
qual tem igual capacidade de poder descobrir, relacionar e combinar saberes, gerando
continuamente autonomia intelectual, novos saberes e atualizando igual capacidade de
aprender; emancipação, a qual parte do princípio de que um mestre emancipado acredita
na potência comum dos seus alunos enquanto sujeitos intelectuais (RANCIÈRE, 2002).
Desse modo, os diálogos estabelecidos com o professor visavam perceber as
influências que este exerce sobre seus alunos e principalmente, pretendíamos captar quais
as concepções de didática possui e coloca em prática enquanto professor de Filosofia e
Sociologia. Consideramos, na observação, aspectos de sua prática metodológica em sala
de aula, ao seu fazer e o ser, focamos em suas formas de ensinar, mantendo-se sempre
em ligação com a natureza crítica que é própria do saber em contínua docente em
formação, com os aspectos envolvidos no contexto do sujeito pesquisado e do nosso
campo de pesquisa.

58

Idem nota 5. Baseado na proposta de pesquisa traçada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UERN),
quanto à privacidade dos envolvidos em uma pesquisa, substituímos todos os nomes verdadeiros por
fictícios para alinharmo-nos a tais orientações.
59
Quanto à caracterização do sujeito de nossa pesquisa, identificamos que o professor Luiz Silva é graduado
em Filosofia/UERN/2007 e em História/UFRN/2017. É pós-graduando no Mestrado Profissional em
Ensino de Filosofia (PROF-FILO/UERN/Poló Caicó) e professor efetivo da Secretaria de Educação e
Cultura do Rio Grande do Norte, desde o ano 2009, lecionando Filosofia e Sociologia na escola pesquisada.
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UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA BASEADA EM JACQUES RANCIÈRE
Inicialmente realizaremos uma análise partindo de uma perspectiva um tanto
quanto diferente do que fora visto na descrição. Na discussão das relações de ausências
entre formação e a prática pedagógica assumida pelo professor Luiz Silva, e
posteriormente analisaremos os contrários da prática pedagógica do professor, didática e
metodológica de Luiz Silva, buscando com esse procedimento compreender e verificar
as diferentes metodologias e concepções didático-pedagógicas adotadas pelo entrevistado
em seu ser professor.
Como ponto de partida para esta problemática, daremos voz ao docente, quando
este responde uma das questões do nosso questionário:
Pesquisador: Ao longo do tempo a Didática sofreu várias
transformações e recebeu várias nomenclaturas, que tipo de didática o
Senhor considera estar alinhado?
Professor Luiz Silva: Acredito que hoje tento aplicar a experiência da
emancipação intelectual proposta por Jacques Rancière. Incentivo a
tomada de consciência da capacidade intelectual presente em cada um.
(Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7).

Através deste trecho podemos trabalhar com as ausências, aja visto que o
professor afirma que baseia suas concepções de didática numa obra ao qual no passo de
nossa graduação nós ainda não tivemos um contato direto, Rancière fazia parte da
bibliografia complementar e foi abordado pela disciplina na forma de seminário, por uma
colega de curso. Desse modo, os textos propostos para produção deste trabalho não
contemplam especificamente tais discussões, instigando-nos a realizar a leitura de parte
do livro O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual (2002), do
autor francês Jacques Rancière60.
Impulsionados pela ausência de leitura da obra referida e encaminhados pela
professora ministrante da disciplina, podemos agora analisar as implicações desta
resposta, que em nenhum momento nos pareceu banal. Nas aulas observadas das turmas
de 2º anos, presenciamos o desenrolar de uma prática avaliativa, na qual o professor deu
liberdade aos grupos de escolherem as temáticas que gostariam de trabalhar. Com os
grupos e temas definidos, os alunos apresentaram ao professor Luiz, suas propostas e o
mesmo disponibilizou uma aula específica para fornecer orientações aos alunos. As
orientações foram dadas a cada grupo individualmente, enquanto os demais continuavam
a desenvolver tarefas entre si.
Quanto aos métodos e procedimentos de avaliação, em forma de seminário, o
próprio professor Luiz Silva explica no trecho abaixo como articula sua didática:
No final do ano as turmas de primeiro e segundo anos, eu deixo o tema
livre, preparo os seminários, há uma preparação prévia, é apresentado
no Plano de Ação Anual. [...] Lá tem as ementas, tudo direito, tem as
60

É de suma importância esclarecermos para nossos leitores a relevância representada na figura do
intelectual francês Jacques Rancière, nascido em 1940, é professor emérito do Departamento de Filosofia
da Universidade de Paris VIII. Sua produção escrita volta-se sobretudo para as áreas da História, da
Filosofia, da Estética e da Política. Jacques Rancière é amplamente considerado como um dos maiores
intelectuais franceses da atualidade. Entre seus livros destacam-se “A lição de Althusser” (1975), “A noite
dos proletários” (1981), “O mestre ignorante” (1987), “Os nomes da história” (1992), “O desentendimento”
(1995), “A partilha do sensível” (2000), “O inconsciente estético” (2001) e “Aisthesis: cenas do regime
estético da arte” (2011), JACQUES Rancière. Disponível em: <http:// https://www.wook.pt/autor/jacquesranciere/40742>. Acesso em: 15 maio. 2019.
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formas como eu trabalho, tem a bibliografia, tem as estratégias, é um
protótipo, você sabe que com o passar do ano ele vai sendo modificado.
O que é de praxe nos últimos anos é que final do ano, no quarto
bimestre, depois de uma preparação anual, no caso de chamados de
atenção, retificações, avisos, no primeiro dia do quarto bimestre eu
sento com eles e anúncio que a partir de então está aberto os seminários,
a escolha dos temas é livre, e eu coloco as regras de apresentação. Cada
grupo terá até uma aula inteira para que possa apresentar o tema que
preferir. Vale salientar que é inteiramente livre, então eu acredito que
com isso eles podem escolher o tema que mais agrada a eles, por
incrível que pareça, é que os temas nos últimos anos se repetem, me
parece que os medos, os anseios, os interesses das gerações, [...] apesar
do tempo e da distância de um para a outra, eles meio que são
semelhantes [...]. Bem, eles vêm com o tema me apresentam,
apresentam a proposta e a partir de então gira uma, duas ou até três
semanas para que a gente possa amadurecer as ideias, e claro, eu entro
em contato com o tema para que eu possa estudar. Eu apresento
novamente a forma que eu pretendo avalia-los, a priori, são cinco
pontos divididos três individuais e mais dois de forma coletiva, [...].
(Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7).

Analisando a proposta avaliativa de Luiz Silva, percebemos que o mesmo
demonstra confiança na capacidade de seus alunos de pesquisarem por conta própria, bem
como, o professor concede liberdade de pesquisa e de organização para produção e
apresentação dos trabalhos. As orientações dadas aos estudantes serviram de
direcionamento, como forma de suporte para o trabalho que já vinha sendo realizado por
conta dos alunos.
Vivenciando em sua prática a ideia de emancipação intelectual, o professor foge
da prática pedagógica fundada na incapacidade do aluno, ou seja, no fazer pedagógico
que diz para o aluno que ele não é capaz de fazer sozinho, colocando o professor como
centro das atenções como detentor dos conhecimentos a serem depositados nos seus
alunos.
Diferente dessa prática e em busca da realização da proposta de emancipação
intelectual lançada por Rancière (2002), o professor Luiz, em sua prática pedagógica,
busca fazer aproximações com as ideias do autor mencionado, distanciando-se de uma
Pedagogia Tradicional61, baseada no saber do professor que será repassado ao aluno. A
prática observada do professor Luiz aproxima-se da proposta do autor francês, sobretudo
nos conceitos de emancipação, mas também de liberdade, como podemos observar na
escrita de Rancière (2002, p. 11):
Não há ignorante que não saiba uma infinidade de coisas, e é sobre este
saber, sobre esta capacidade em ato que todo ensino deve se fundar.
Instruir pode, portanto, significar duas coisas absolutamente opostas:
confirmar uma incapacidade pelo próprio ato que pretende reduzi-la ou,
61

Tomando como base as discussões da autora Ilma Veiga de Passos em texto A prática pedagógica do
professor de Didática (1989, p. 43), pode-se definir a Pedagogia Tradicional, na sua vertente laica, como
aquela possuidora de certas características, tais como: analise, progressividade, simplicidade, memorização,
autoridade, emulação e intuição. Desse modo, baseado nas palavras da autora, a Pedagogia Tradicional
correspondia as seguintes características: “[...] a ênfase no ensino humanístico de cultura geral, centrada no
professor que transmite a todos os alunos, indistintamente, a verdade universal e enciclopédica; a relação
pedagógica que se desenvolve de forma hierarquizada e verticalista, onde o aluno é educado para seguir
atentamente a exposição do professor e atingir pelo próprio esforço sua plena realização como pessoa”.
(VEIGA, 1989, p. 43).
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inversamente, forçar uma capacidade que se ignora ou se denega a se
reconhecer e a desenvolver todas as consequências (sic) desse
reconhecimento. O primeiro ato chama-se embrutecimento e o segundo,
emancipação.

A fim de aprofundarmos e darmos mais substância para esta escrita, bem como
caráter de veracidade aos comentários analíticos tecidos sobre a prática pedagógica do
professor, utilizaremos para agregar e enriquecer a nossa capacidade reflexiva o banco de
dados construído para a edificação de um trabalho62 nosso para outro componente
curricular.
O banco de dados é constituído pela observação de duas aulas do 3º “C”, de
Filosofia, ministrada pelo professor Luiz Silva, no dia 15 de maio de 2018, na escola já
citada. Tal estratégia nos permitirá ir mais fundo em nossa problematização, tendo em
vista que as aulas observadas para este trabalho apresentam aspectos particulares da
prática do professor e o conjunto dessas experiências nos garantem um horizonte de
possibilidades mais ricas.
Nas referidas aulas, o professor Luiz, estava apresentando para os alunos, de modo
problematizador e instigante, a Filosofia de Sócrates, falando um pouco de sua vida e
obra. Inicia sua exposição na aula perguntando aos alunos o que estes sabiam sobre a
Ágora63. Após ouvi-los, o professor parte do relato dos alunos no curso de sua explicação,
apresentando o conceito de maiêutica64 em Sócrates (469 a.C. - 399 a.C.) e contando um
pouco a história de sua morte, a partir do texto do livro didático65 utilizado pelos alunos.
Percebemos que o professor conversava com seus alunos, tendo como “assunto”
uma temática filosófica, uma metodologia filosófica clássica. Enquanto explicava, o
professor também ouvia os alunos que queriam comentar, contrariamente à postura
pedagógica dos jesuítas, por exemplo, quando estes desenvolvem uma ação deslocada da
realidade, num modelo de ensino baseado em dogmas, como analisa Veiga (1989, p. 40)
no trecho: “De acordo com a orientação jesuítica, a ação pedagógica era marcada pelas
formas dogmáticas do pensamento, contra o pensamento crítico. O ensino era
62

Trabalho produzido e apresentado para o Componente Curricular Psicologia da Adolescência.
Posteriormente transformado em artigo científico com a coautoria de Karla Janayna Mendes Cruz, sob a
orientação da professora Maria Reilta Dantas Cirino, apresentado na categoria de comunicação oral nos
eventos X Semana de Filosofia, em Mossoró, na VIII Semana Universitária em Caicó e no Bicentenário do
Nascimento de Karl Marx, todos os eventos promovidos pela Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte - UERN.
63
A Ágora, no seu sentido mais estreito e comum, é a nomenclatura que se dá às praças públicas na Grécia
Antiga, em que ocorriam reuniões entre os gregos, principalmente os atenienses, onde eram deliberados
assuntos ligados à vida da cidade. Pólis, como também é conhecida, é um “[...] ponto convergente de
inúmeras atividades sociais, econômicas, religiosas e culturais. Sua função dominante, porém, era a política,
e o lugar, democrático por excelência. [...]” (AZEVEDO, 2012, p. 20).
64
Maiêutica é, basicamente, uma técnica de parto, para realização de tal procedimento. No contexto da
Grécia Antiga, no período denominado pelos historiadores da filosofia como “clássico”, foi empregado por
Sócrates, em suas inquirições de saber, como mecanismo de partejamento de ideias de seus interlocutores.
Ou seja, é um método da filosofia socrática que, consiste simplesmente na multiplicação de
questionamentos conduzindo o participante do diálogo à descoberta de suas próprias verdades e na
conceituação geral de um dado objeto. Nas palavras de Abbagnano (2007, p. 637) este método pode ser
sintetizado como: “[...] Arte cia parteira; ‘em Teeteto de Platão, Sócrates compara seus ensinamentos a essa
arte, porquanto consistem em dar à luz conhecimentos que se formam na mente de seus discípulos: ‘Tenho
isso em comum com as parteiras: sou estéril de sabedoria; e aquilo que há anos muitos censuram em mim,
que interrogo os outros, mas nunca respondo por mim porque não tenho pensamentos sábios a expor, é
censura justa’ Cleet., 15c)”.
65
Aranha, Maria Lucia de Arruda. Filosofando, Introdução à Filosofia (1993).
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completamente alheio à realidade da vida na Colônia. Privilegiavam o exercício da
memória e o desenvolvimento do raciocínio”.
Baseado em uma Pedagogia da Dominação, como aponta a autora Veiga (1989),
a prática pedagógica dos jesuítas não visava a mudança da realidade social de seu
contexto histórico, alheia a esta realidade, em contraposição temos a concepção e as
observações da prática do professor Luiz Silva, que relaciona-se com seus alunos de modo
amistoso, vendo-os como razão de sua profissão e tendo estes como amigos:
Pesquisador: Como o senhor vê os seus alunos, que lugares estes
ocupam em sua prática pedagógica, o senhor poderia comentar um
pouco sobre sua visão?
Professor Luiz Silva: Como amigos, sem dúvida como amigos. De
certo, a minha prática profissional/filosófica só é possível por causa
deles. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7).

Nesse contexto, a postura do professor Luiz Silva alinha-se mais com as propostas
desenvolvidas por Candau (1983) quando propõe pensarmos em um modelo de ensino e
em um processo de ensino – aprendizagem nos quais sejam considerados que a prática
educativa é multidimensional, por isso deve articular as três dimensões da didática
fundamental: humana, técnica e político-social, como é possível analisar a partir da
seguinte afirmação: “Para que o processo de ensino-aprendizagem, para ser
adequadamente compreendido, precisa ser analisado de tal modo que articule
consistentemente as dimensões humana, técnica e político-social” (idem, idem, p. 14).
Observamos a utilização do Datashow nas aulas, o qual possibilitava mostrar
representações históricas correlacionadas com as discussões, como a pintura da Morte de
Sócrates (La Mort de Socrate), obra de 1787, do pintor francês Jacques-Louis David, que
representa a cena de morte de Sócrates, por ter sido acusado de corromper a mente dos
mais jovens. Consideramos que fazendo uso da tecnologia para aperfeiçoar sua prática
pedagógica, o professor Luiz utiliza de modo positivo a dimensão técnica, sem recair na
Pedagogia Tecnicista, que tem por pressuposto o ideal de neutralidade científica, em que
o professor é como um técnico numa fábrica, que produz algo para alguém, contudo, o
faz de modo imparcial, sem se deixar afetar. Em analogia ao contexto escolar, seria o
aluno, sujeito passivo, que recebe os conteúdos sem participar de sua criação, como
podemos perceber nas palavras de Veiga (1989, p.58):
O professor é técnico organizador das condições de transmissão da
matéria e dos meios sofisticados de ensino. O aluno recebe, apreende e
fixa informações, mas não participa da elaboração da proposta
pedagógica. A relação professor-aluno é estritamente técnica, ou seja,
visa a garantir a eficácia da transmissão dos conhecimentos. A
metodologia é desprovida de conteúdo, abstrata, estática e instrumental.

Para o professor Luiz Silva, questionamos, quais as orientações que este dava a
seus alunos sobre as pesquisas feitas na internet, em que imagens e textos combinados
por vezes criam discursos distorcidos sobre à realidade. Vejamos seu posicionamento:
E eu como professor jamais posso direcionar as representações, o
máximo que eu posso fazer é tentar fazer, é dar um máximo de insumos
possíveis para que esse aluno possa fazer a melhor interpretação
possível daquelas imagens, não só das imagens, mas também dos textos.
E eu procuro sempre dizer nas minhas aulas: jamais acreditem em tudo
o que seus professores dizem em aula, sempre questionem, sempre
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argumentem, que a partir das nossas discussões até o professor pode
mudar alguns conceitos, e devem, porque os professores que se
massificam naqueles conceitos prontos e acabados, ele não progride e
não evolui. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 4).

Por meio das palavras do professor Luiz Silva sobre seu papel enquanto professor
de Filosofia e Sociologia, podemos desenvolver algumas conexões com as
problematizações propostas por Luckesi (1994), quando analisa os três modelos de
entendimento da educação: salvação/redentora e reprodutora, crítica. De tal modo que é
notório na fala do docente que sua concepção nem é de salvação, ou seja, da educação
como redenção e nem reprodutivista da mesma, de suas estruturas de exclusão e mazelas
sociais.
O professor Luiz Silva assume uma postura crítica de seu papel e prática
educativa, exercita um modo de educação como parte e a serviço da sociedade. Crítica
essa educação, prevê os próprios limites do educador, quando este afirma que alunos não
devem acreditar em tudo o que seus professores dizem e que, por outro lado, devem
sempre questionar e argumentar. Apresentando os limites críticos de sua própria classe
profissional, o professor prega um sentido de educação que se alinha com as definições
de Luckesi (1994), quando este denomina o modelo transformador, da educação como
sendo:
[...] Esta terceira tendência [...] denominada de “crítica” tanto na
medida em que não cede ao ilusório otimismo, quanto na medida em
que interpreta a educação dimensionada dentro dos determinantes
sociais, com possibilidades de agir estrategicamente. Assim ela pode
ser uma instância social, entre outras, na luta pela transformação da
sociedade, na perspectiva de sua democratização efetiva e concreta,
atingindo os aspectos não só políticos, mas também sociais e
econômicos. (LUCKESI, 1994, p. 49, grifos do autor).

A aproximação que fizemos do discurso do professor com as discussões elencadas
por Luckesi (1994) são válidas e pertinentes, porque não é possível pensarmos na didática
exercitada e pensada por Luiz Silva sem que tenhamos que analisar, também, suas
concepções sobre educação. Sendo assim, a fala analisada do professor traz resquícios do
pensamento de Rancière (2002), sobretudo no que concerne à autonomia e potência das
inteligências dos jovens.
Quando o professor Luiz Silva estabelece que não pode “[...] direcionar as
representações, o máximo que eu posso fazer é tentar fazer, é dar um máximo de insumos
possíveis para que o aluno possa fazer a melhor interpretação possível [...]” (Acervo da
pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 4), este demonstra em sua prática, em sua
metodologia de ensino a consideração sobre autonomia de pensamento dos alunos, no
sentido de que o mesmo não estabelece como os alunos devem pensar, interpretar e sim,
busca construir uma estrutura robusta de informações, conceitos e ideias para que os
alunos pensem por conta própria.
Essa postura pedagógica e filosófica diante da educação, do fazer do professor,
parece bastante inspirada nas palavras de Rancière (2002), com relação à autonomia das
crianças em aprender, sobretudo a sua língua materna, à qual as mesmas aprendiam por
conta própria, sem a intervenção de um agente explicador, figurado a partir do referido
autor como um professor. Em contato com os seus alunos, o professor Luiz Silva não os
trata como incapazes de aprender de forma independente de sua ação, tal como crítica o
filósofo francês:
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[...] essa criança que aprendeu a falar por sua própria inteligência e por
intermédio de mestres que não lhe explicam a língua, começa sua
instrução, propriamente dita. Tudo se passa, agora, como se ela não
mais pudesse aprender com o recurso da inteligência que lhe serviu até
aqui, como se a relação autônoma entre a aprendizagem e a verificação
lhe fosse, a partir daí, estrangeira. (RANCIÈRE, 2002, p. 19).

Pensar no tratamento dado pelo professor a seus alunos, no tocante ao
reconhecimento de suas autonomias e potencialidades criativas no processo de ensinoaprendizagem, dar-nos também margem para que pensemos, concomitantemente, como
o professor pensa os métodos avaliativos de seus alunos, como este constrói seus modelos
de avalição. Com base em uma questão feita ao professor acerca da temática da avaliação,
obtivemos o seguinte posicionamento: “A avaliação será contínua, levando em
consideração a presença na realização, desempenho e participação das atividades práticas,
através de textos, filmes e apresentação de seminários”. (Acervo da pesquisa, transcrição
n. 01, 2018, p. 4).
Podemos perceber em sua metodologia aproximações e distanciamentos da
bibliografia indicada. Aproximações na medida que o modelo avaliativo proposto pelo
professor Luiz tem elementos semelhantes à postura de Didática proposta por Veiga
(1989, p. 76), com relação à abordagem qualitativa da pedagogia atual, no sentido que
considera o estudante sujeito do processo ensino-aprendizagem.
Comentamos as aproximações, mas é interessante ficarmos atentos também aos
distanciamentos que esta postura do professor apresenta com relação a outras propostas
metodológicas da didática, bem como, as concepções de educação, ensino e
aprendizagem que podem ser verificadas no quadro da História da Didática no Brasil.
Destacamos aqui, em especial, diante dos diversos exemplos comparativos já
utilizados, o contexto autoritário do Regime Civil-Militar, em que o ensino se deu de
forma repressiva, controlada e a serviço de um projeto econômico federal, numa estrutura
de cima para baixo. Tal contexto é descrito e analisado por Candau (2007, p.19), quando
esta nos apresenta este quadro geral:
Volto ao Brasil em 1969. Instalada a revolução de 1964 e passado o
período de transição pós-64, é retomada a expansão econômica e o
desenvolvimento industrial. O modelo político reforça o controle, a
repressão e o autoritarismo. A educação é vinculada à Segurança
Nacional. Enfatiza-se seu papel de fato de desenvolvimento e são
propostas medidas para adequá-la ao novo econômico.

Sobre a fala do professor, a respeito do pensamento crítico de seus alunos, ao
estímulo proposto pelo profissional, é interessante atentarmos para a presença da
criticidade no discurso do professor quando este sugere esta postura para o pensamento
do aluno, pois este comportamento crítico e racional é característica marcante do modus
operandi da Filosofia, seja enquanto saber acadêmico ou disciplina curricular.
Apesar da autora referir-se sobre a abordagem qualitativa no âmbito da pesquisa
em Didática, é interessante notarmos que o professor Luiz transborda essa postura, que
ficaria restrita ao funcionamento de seus estudos e leva essa postura para sua prática
escolar cotidiana, analisando e avaliando seus alunos qualitativamente, a partir da
participação progressiva destes nas atividades de suas disciplinas. Assim, considera o
protagonismo do aluno, enquanto agente primordial do processo de ensino-aprendizagem,
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já que a avalição destes se dá a partir de suas atividades, de seu envolvimento, de suas
ações como parte fundamental do processo educacional.
A respeito do pensamento crítico de seus alunos, bem como a diversidade de
estratégias em sala de aula propostas pelo profissional, é interessante atentarmos para a
presença da criticidade no discurso do professor quando este sugere esta postura para o
pensamento do aluno, pois este comportamento crítico e racional é característica marcante
do modus operandi da Filosofia, seja enquanto saber acadêmico ou disciplina curricular.
Martin Heidegger (1889 - 1976) em sua escrita enfatiza o que é próprio da
Filosofia e de seus conceitos, a natureza incerta, oscilante e vaga. Os conceitos para a
filosofia estão sempre num estado de incerteza de que lhes são próprios. (HEIDEGGER,
2010). As reflexões que podemos desenvolver com base nos argumentos
problematizados, sob a ótica do autor, é de que a Filosofia enquanto conhecimento em
constante produção, na forma de investigação, constitui-se em um saber racional e
sistematizado. A posse dessas discussões é fundamental não só porque é possível
enxergar traços desta com o discurso do professor Luiz Silva, mas, sobretudo, porque nas
aulas assistidas e observadas é nítido o vivenciar deste pensamento.
Para analisar as diferentes estratégias didáticas utilizadas pelo professor em
questão é necessário mais do que o registro de observações da realidade, é preciso analisar
tais informações, que a priori podem ser apesar de recortes da realidade, mas também
faz-se necessário captar e analisar o discurso do professor sobre sua prática, e para tanto
realizarmos uma questão sobre esta problemática, abordando os usos de técnicas para
enriquecer o ensino:
Professor Luiz Silva: Sim claro, eu acredito que a partir da imagem,
do som e do vídeo o aluno e também o professor podem participar de
uma aula totalmente diferenciada e muito mais produtiva. Eu já
utilizava imagens anteriormente, não com tanta efetividade, mas após a
minha estadia na UFRN, principalmente após o contato com o professor
de História da Arte, que ele é um mestre em termos de aula com
imagens, inclusive a gente paga História da Arte I e II. Então a partir
dali eu percebi que você pode dar uma aula maravilhosa, simplesmente
com o uso de imagens. Essa imagem pode ser diversos nortes, diversas
orientações, principalmente diversas discussões em cima desta imagem.
Então sim, acho fundamental não só a questão das imagens, mas de toda
e qualquer mídia que venha a favorecer o enriquecimento de uma aula,
é fundamental. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p.3).

Sobre o uso das imagens, como representações e mesmo de conteúdos midiáticos,
como vídeos, músicas, bem como o próprio livro, não podemos deixar de analisar em
seus sentidos mais obscuros, para tanto, tomando como referência teórica para estas
reflexões, Michel de Certeau (1925 - 1986), em seu livro A escrita da história (2011). Tal
autor nos permite encarar, partindo de nossas apropriações da obra, toda produção
humana, seja ela escrita ou audiovisual, acadêmica e/ou erudita, enquanto um produto.
Fruto de interesses, de lugares, temporais, sociais e institucionais. Nesta discussão, tais
imagens, slides e mesmo a utilização de materiais didáticos é encarada não só como fruto
dos lugares apontados, mas também como produções pertencentes às intencionalidades e
escolhas do professor.
Formado em História, professor de Filosofia e Sociologia, Luiz Silva ao adotar
tais metodologias para seu trabalho em sala de aula, nos possibilita lê-las à luz das
contribuições de Certeau (2011). Sob a inspiração das leituras teóricas do pensador
francês, buscamos alargar sua compreensão na realização de uma análise do discurso,
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englobando qualquer produção humana escrita, não apenas historiográfica, sobretudo
quando compreendemos as influências metodológicas de seu trabalho com as fontes, a
serem utilizadas em sala. Considerando ainda, nesse exercício de análise, suas formações
acadêmicas, nesse sentido, encaramos os produtos trabalhados pelo professor em sala,
sendo estes resultados de planejamentos, textos/artigos, de um modo geral, escritos
autorais ou produções acadêmicas.
Construído até este momento com relatos, observações, trechos de entrevistas e
questionário, faz-se necessário que também analisemos alguns documentos utilizados
pelo professor, o qual constitui-se em ficha de avaliação dos seminários com as turmas já
mencionadas.
A ficha é composta por critérios avaliativos, alguns nomes chamaram nossa
atenção, tais como: “Autonomia oral (grau de independência do texto escrito)”,
“criatividade” e a “Pesquisa complementar, diferente da leitura indicada”. Estes aspectos
só reforçam as influências teóricas das discussões sobre igualdade de inteligências e
autonomia intelectual propostas por Rancière (2002) e aplicadas pelo professor Luiz Silva
em sua prática pedagógica.
Tais discussões nos conduzem a pensar sobre o papel da escola, como instituição
educacional e mediadora da relação entre os jovens e a sociedade, bem como, os agentes
centrais desse processo: professor e aluno. De tal modo, as discussões desenvolvidas por
Bock, Furtado e Teixeira (2002), apontam que a escola deve preparar os jovens para a
vida em sociedade, ou seja, os fazeres da escola devem ser articulados com a sociedade.
Considerar os alunos em suas realidades históricas e culturais, nos parece, a partir
das observações e análises realizadas, que é um exercício que o professor Luiz Silva busca
realizar. Quando questionado sobre a importância de se pensar o contexto histórico, o
professor responde: “Muito grande, na verdade, fundamental para o entendimento do
pensador” . (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01, 2018, p. 7). A partir dessa perspectiva,
é razoável afirmar que o docente concebe seus alunos em suas realidades históricasculturais e que todo o seu trabalho na escola visa à preparação destes para a vida em
sociedade, por isso utiliza estratégias que possibilitam o desenvolvimento do senso
crítico, à construção da autonomia intelectual.
Nessa perspectiva, consideramos que os vínculos observados nas realidades
escolares assistidas, as relações entre professores e alunos são o sustentáculo da vida
escolar. “Tal vínculo deve se estabelecer de forma a viabilizar todo o trabalho de ensinoaprendizagem. Precisamos ter professores preparados, que estabeleçam uma parceria com
seus alunos, a qual permita o diálogo com o conhecimento”. (BOCK; FURTADO;
TEIXEIRA, 2002, p. 268).
Além do citado documento referente à avaliação, tivemos acesso ao planejamento
do professor Luiz Silva pensado para os alunos dos terceiros anos, no qual destacamos, o
item “Competências e Habilidades”, às quais os alunos devem possuir ao final do ano
letivo. Vejamos:
Espera-se que, ao final do ano letivo, que o estudante esteja apto a: a)
reconhecer o período de nascimento da filosofia ocidental e seus
principais expoentes; b) atestar a importância do pensamento medieval
para o desenvolvimento do homem; c) que o aluno possa, no fim do ano
letivo, apresentar, questionar e avaliar de modo consistente e articulado
os vários conceitos trabalhados. (Acervo da pesquisa, transcrição n. 01,
2018, p. 1).

Dentre os verbos utilizados para descrever as habilidades que os alunos devem
possuir, observamos: “questionar”, “avaliar” e “apresentar”. Verificamos que tais verbos,
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transmitem por si mesmos, capacidades intelectuais críticas que os alunos devem possuir.
Tais indicações encaixam-se perfeitamente nas discussões, relatos e observações que
estamos fazendo até o momento e, fundamentalmente, nas indicações teóricas propostas
por Rancière (2002, p. 20, grifo do autor), quando analisa as ações do explicador e da
explicação.
A explicação não é necessária para socorrer uma incapacidade de
compreender. É, ao contrário, essa incapacidade, a ficção estruturante
da concepção explicadora de mundo. É o explicador que tem
necessidade do incapaz, e não o contrário, é ele que constitui o incapaz
como tal. Explicar alguma coisa a alguém é, antes de mais nada,
demonstrar-lhe que não pode compreendê-la por si só.

Tais críticas apontadas por Rancière (2002), que enfatizam a explicação como
necessidade do mestre explicador e não do aluno, encontram-se vivenciadas pelo
professor Luiz Silva na perspectiva de uma prática no sentido da emancipação. Evidenciase que mesmo nos momentos em que observamos o profissional realizando explicações
aos seus alunos como uma das etapas de seu fazer docente, em processo, o mesmo escuta,
considera as ponderações de seus alunos e não trata seu discurso como verdade absoluta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, destacamos a importância impar que tem esse trabalho, enquanto
originalmente furto de uma proposta de atividade avaliativa, na construção de nossas
formações acadêmicas no Curso de Licenciatura em Filosofia. Evidenciamos de forma
relevante a rememoração dessa experiência de trabalho de campo, de estabelecimento de
relações entre as discussões teóricas dos textos e das aulas com a realidade abordada para
a atividade.
De suma importância, consideramos, nossa proposta de trabalho: uma análise das
práticas pedagógicas e didáticas de um professor de Filosofia e Sociologia, da rede
pública de ensino, da cidade de Caicó. Atualmente é membro discente no programa de
Mestrado Profissional em Filosofia, trabalhando com a temática da avaliação em Jacques
Rancière, nosso objeto de estudo perpassa pela verificação da correspondência entre
teoria e prática dos métodos educacionais estudados pelo professor e sua aplicabilidade
em sua prática pedagógica.
É importante darmos ênfase não só as aproximações, mas sobretudo, aos
distanciamentos, principalmente pelo fato de que a postura do professor Luiz Silva é um
contraste com o autoritarismo, ou mesmo, uma postura tecnicista, desconexa da realidade
e sem intencionalidade de transformação social, muito presente por exemplo no modelo
da Educação Tradicional. Na contramão desses caminhos, o professor pesquisado
consegue articular as três dimensões da Didática Fundamental, humana, técnica e
político-social, tal como podemos observar na discussão deste texto.
É fundamental lançarmos alguns olhares para estabelecer possíveis definições
quanto à Didática utilizada pelo professor Luiz Silva, suas metodologias e os efeitos
desses usos em sua prática pedagógica. Tivemos como objetivo perceber como o docente
pesquisado planeja suas aulas, como as conduz, quais metodologias utiliza e que postura
didática adota em sua prática e buscamos articular essas percepções com o referencial
teórico estudado no Componente Curricular Didática.
É notório, a partir das observações que realizamos e dos materiais pedagógicos
disponibilizados e analisados, que a Didática utilizada pelo professor se alinha com as
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propostas Rancière (2002), mas também carrega traços da Didática Fundamental descrita
e problematizada por Candau (1989).
Além da articulação das três dimensões, a prática pedagógica do profissional
analisado extrapola os limites do horizonte analítico da bibliográfica básica indicada para
este trabalho, sabemos que a realidade é inapreensível. Não pretendemos com este texto
criar uma realidade literária fictícia e sim, buscamos reconstruir textualmente realidades
observadas a partir dos pontos de vistas propostos e alcançados no contexto dessa
pesquisa.
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A FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DO ENSINO
SUPERIOR: relato de experiência com diário de pesquisa
Regina Lúcia Costa Augusto
Normândia de Farias Medeiros Mesquita

RESUMO
O presente artigo originou-se por meio da disciplina docência no ensino superior ofertado
pelo mestrado de Educação da UERN(POSEDUC), e tem como objetivo de possibilitar
uma reflexão sobre a formação didático-pedagógica dos professores que atuam no ensino
superior, como a formação inicial e continuada os auxiliam a lidarem com teoria e prática
no cotidiano profissional. É necessário para os professores universitários uma visão que
dialogue com o saber sistematizado e o contexto de vida que pode ser embasado na prática
ativa. O estudo divide-se em três parte: a primeira contempla a formação do professor
universitário que tem a docência como segunda atividade profissional; a segunda traz o
professor universitário que tem a docência como única atividade profissional e a terceira
é um relato experiência na perspectiva de duas professoras do ensino básico, sobre como
compreenderam as metodologias de ensino utilizadas pelos professores da disciplina:
docência do ensino superior. Como metodologia foi utilizado o diário de pesquisa,
contribuindo, significativamente para nossa reflexão teórico-metodológica dos textos
estudados. Nos diários foram registrados também o relato de experiência de cada
participante da disciplina. As novas metodologias que os professores trabalharam foram
relevantes para a nossa formação didático-pedagógica.
Palavras-chave: Professores. Ensino Superior. Formação

INTRODUÇÃO
A ideia do artigo surgiu a partir da disciplina Docência do Ensino Superior, com
o objetivo de possibilitar uma reflexão sobre a formação didático pedagógica dos
professores que atuam no ensino superior, e como sua formação inicial e continuada
auxiliam esses profissionais a lidarem com teoria e prática dentro do seu cotidiano
profissional através de metodologias, como, por exemplo, o diário de pesquisa que
contribuem para inovar a prática docente do ensino superior.
A formação docente do professor é algo bastante falado nos encontros dos
profissionais da educação, como: congressos, simpósios, seminários, etc. Mas, os temas
abordados em sua grande maioria é formação do professor do ensino básico. Todavia, não
podemos esquecer que são nos bancos das universidades que formamos os profissionais
para atuarem nos seus respectivos campos de trabalho, contudo, é preciso conhecer, como
estão sendo formados e como utilizam os conhecimentos acadêmicos na sua prática de
trabalho, quais as dificuldades e conflitos enfrentados por eles, e como a formação
metodológica auxilia nisso, conduzindo-os na sua atividade prática nas universidades nos
respectivos cursos que atuam como docentes.
A importância desses profissionais para toda a sociedade é crucial para o
desenvolvimento econômico, político e social da nação, bem como, sua formação deve
acompanhar as mudanças necessárias para o mercado de trabalho. Para isso, os
professores universitários devem ter uma visão que dialogue com o saber sistematizado e
o contexto de vida, que pode ser viabilizado por meio de sua prática ativa. Para ser um
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professor de ensino superior, esses profissionais precisam fazer cursos de pós-graduação,
já que, na maioria das universidades brasileiras, só contratam professores que tenham
pelo menos esse nível acadêmico de no mínimo uma pós-graduação.
Partindo dessa formação de especialistas, mestres e doutores, iremos discorrer
utilizando dois perfis bem comum de professores universitários que atuam nas
universidades do Brasil.
O primeiro é o professor universitário que tem a docência como uma segunda
profissão ou ocupação. Por exemplo: os médicos que ensinam nos cursos de medicina e
atuam também como médicos, então, eles são médicos e professores. O segundo são os
professores que só atuam na docência, são chamados professores de carreira. Exemplo:
pedagogos que trabalham como docentes no curso de pedagogia de uma determinada
universidade, esses são professores que têm apenas uma carreira. Trataremos da temática
de forma simples, pois o artigo foi estimulado e feito durante a disciplina ‘’ Docência no
Ensino Superior’’ ofertada pelo mestrado em educação (POSEDUC) pela UERN. Com
base a formação inicial e continuada dos tipos de docente que trouxemos para a discussão,
visando a relação teoria e prática nos modelos de professor universitário.
Finalizaremos com a experiência do aprendizado desenvolvido durante as aulas
da disciplina docência no ensino superior e como esses professores trouxeram a relação
teoria e prática nas suas aulas por meio de metodologias novas empregadas por eles, que
contribuiu com a nossa formação profissional.
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO QUE TEM A DOCÊNCIA COMO SEGUNDA
ATIVIDADE PROFISSIONAL
Diante do contexto atual, falar sobre formação do professor universitário é algo
complexo, porém, iremos discorrer sobre o profissional que atua na docência
universitária, mas, que tem uma outra carreira profissional. Como é a sua preparação
docente para atuar nas universidades e de que maneira eles lidam com a teoria e prática
nas suas aulas, como também os desafios encontrados na atuação desse docente.
A formação inicial e continuada do professor tem uma importância no seu
desempenho profissional, visto que, possivelmente, ela trará benefícios na prática do
docente. Sabe-se que o professor precisa ter conhecimentos necessários para o
desempenho da sua função. Mas, quando se fala em professor universitário, existe as
pressões sociais para o seu desempenho funcional seja satisfatório de acordo com as
expectativas depositadas nele, para isso, ele deve dominar os conhecimentos específicos
da sua disciplina, além de saber como ministrar suas aulas e ainda deve apresentar os
resultados no seu desempenho acadêmico por meio de pesquisas.
Zabalza (2004) atribui três funções aos professores universitários: o ensino
(docência), a pesquisa e a administração em diversos setores da instituição. Veiga (2005)
ainda acrescentar a orientação acadêmica e outras funções a mais que essas.
Por isso, temos aí, uma responsabilidade que requer desse professor um
compromisso ético profissional, pois ele tem sua participação no processo formativo de
outros profissionais, e por este motivo precisa repensar sua prática e fazer uma
autoavaliação, entendendo seu papel na construção social dos indivíduos.
Todavia, sua formação ocorre a partir de uma graduação, e posteriormente,
ingressam nas pós-graduações, nos mestrados e doutorados, nesses cursos o futuro
professor lida com a pesquisa, e é por isso, que o professor universitário não terá
dificuldades em auxiliar o aprendiz de pesquisador pela experiência vivida anteriormente,
onde ele continua a desenvolver suas próprias pesquisas.
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Em estudo feito sobre formação de professores da educação superior e nos
programas de formação do profissional professor da universidade de Brasília
(UnB), e ‘’profissão docente e práxis educativa’’, do Centro Universitário de
Brasília (UniCeub), que analisam as possibilidades e os limites dos referidos
programas.

Porém, os professores que tem a profissão docente como segunda opção se
deparam com outros desafios além destes que precisam serem superados, primeiro deste
é que a sua formação inicial não tem a base pedagógica. Segundo, como eles
desempenham outra função na maior parte do tempo, não tem condições de se dedicar a
profissão docente.
Na primeira situação segundo VEIGA (2010, p. 13 e 14), Veiga traz várias
justificativas para a realização da pesquisa. Mas, só iremos destacar apenas duas destas.
A visão reducionista do artigo 66 da lei 9. 394/96, que situa a formação
docente como “preparo’’ para o exercício do magistério superior nos níveis
de pós-graduação, mestrado e doutorado. Isso significa que a formação
pedagógica contínua ausente do currículo do docente da educação superior.
(VEIGA, 2010, p.14).

Contudo, pela lei da LDB a exigência na formação pedagógica acadêmica do
professor do magistério superior é uma pós-graduação segundo Veiga, mas, não podemos
esquecer que os saberes dos professores também são adquiridos durante sua vivência em
sala de aula, ou seja, na sua didática prática. Diante dos conhecimentos teóricos o
professor repensa tais teorias dentro de sua práxis, construindo o seu perfil profissional
através da vivência. Por isso, há muitos professores que mesmo não tendo uma formação
pedagógica conseguem trabalhar com os conteúdos/ prática muito bem por causa da
vivencia prática desses conhecimentos. Mas, é claro que a formação teórico pedagógica
é relevante para à docência, pois poderão melhorar seus métodos e metodologias na ação
prática do ensino superior, que os levam aos saberes pedagógicos adquiridos durante sua
prática profissional:
Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Sobretudo se forem
mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, entendendo, pois, a
dependência da teoria em relação à prática, pois está lhe é anterior. Essa
anterioridade, no entanto, longe de implicar numa contraposição absoluta em
relação à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela. (PIMENTA, 1996,
p. 11).

Em algumas profissões a prática e teoria caminham juntas, logo no inicio o
estudante vivenciar a sua profissão. Havendo, portanto, vinculação direta entre a prática
e teoria compreendida dentro dos problemas da realidade onde esses profissionais estão
inseridos.
Mesmo que esse professor não tenha grande parte dos conhecimentos teóricos da
pedagogia e das ciências da educação, poderá sim, desenvolver conhecimentos didáticos
práticos, e com isso trabalhar aulas articulando bem a teoria e a prática.
Isso vai exigir dele um esforço reflexivo-compreensivo, que possibilite uma
melhor interpretação da tarefa do professor e dos interesses e expectativas dos
alunos. Veiga (2010, p. 18, apud RIVELLA, 2002).

A outra justificativa que Veiga traz é que:
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A docência na educação superior ainda continua a ter como exigência
a ênfase no conhecimento científico, em detrimento dos
conhecimentos pedagógicos, que são, afinal, os que provêm das
diversas áreas da ciência da educação. (VEIGA, 2010, p. 15)

Portanto, a valorização do conhecimento específico é bem aceita na formação do
professor universitário, mas, os conhecimentos pedagógicos e humanos também são
necessários para atuação do professor, já que a educação é uma ciência humana e social.
Antes, tínhamos uma supervalorização do professor que detinha os conhecimentos
específicos da sua disciplina ministrada, e o aluno dependia dele para obter tais
conhecimentos. Entretanto, depois da internet e da tecnologia da informação, essa
situação mudou, o professor precisou ter também de uma formação mais ampla tendo a
humanização da educação e o entendimento que ela é uma ciência social.
Mesmo que esse professor busque uma formação continuada e que sua prática o
leve ao bom desempenho enquanto professor, ainda terá que conseguir tempo para as
atividades acadêmicas, as quais os professores universitários assumem ao entrar nessa
carreira.
Concluo que a formação inicial pode proporcionar conhecimentos científicos
específico e também uma formação para atuar com pesquisa, porém para o docente que
tem uma segunda atividade profissional, temos a alternativa da formação continuada a
partir da prática vivenciada. Com uma nova perspectiva do ensino por meio de uma
didática mais prática e menos teórica, feita por pessoas que tenham conhecimentos
necessários, as competências e os saberes da docência do ensino superior.
Portanto, a formação inicial serve de base para a formação continuada, ambas
contribuem com todo o percurso formativo do professor universitário, mesmo que esse
professor tenha uma carreira paralela, poderá estar disposto enfrentar os desafios da
educação universitária contemporânea.
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO QUE TEM A DOCÊNCIA COMO ÚNICA
ATIVIDADE PROFISSIONAL
O Art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) trata da finalidade da
Educação Superior e traz em seus capítulos 1 e 6 objetivos que indicam a necessidade de
estimular o desenvolvimento do espírito científico e pensamento reflexivo, fazendo isso
em práticas que favoreçam o conhecimento dos contextos nacionais, regionais e locais,
numa relação de reciprocidade, com a comunidade.
O Ensino Superior é assim: produzido na Universidade, a qual se caracteriza como
uma instituição educativa que promove a formação humana e profissional de seus
discentes atendendo as demandas oriundas do mercado de trabalho. É nela que se produz
conhecimento, que se problematiza e que se investigam questões oriundas dos mais
variados contextos, ampliando saberes que contribuirão para o desenvolvimento de uma
consciência crítica. Nesse sentido, é importante entender a trajetória do professor
universitário.
A concepção de conhecimento mudou ao longo do tempo. Antigamente,
acreditava-se que o sujeito que concluía o curso superior estava assim habilitado para
exercer sua profissão para o resto da vida, o que se chamava de “formado”. Com as
transformações sociais, esse conceito foi sendo reestruturado e hoje a compreensão de
conhecimento é muito mais ampla e por sua natureza própria, o conhecimento é também
transitório. Poderíamos perguntar: e o que isso tem a ver com a compreensão de ser
professor universitário? Até a década de 80 mais ou menos o professor universitário era
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detentor do saber. O conhecimento estava nos livros e só quem tinha acesso aos livros
poderia partilhar desse conhecimento. O aluno não tinha um perfil questionador e isso
deixaria esse professor numa situação mais confortável, ou seja, como o acesso a
informação era privilégio de poucos, os questionamentos não eram tão evidentes ou
corriqueiros. Essa concepção de conhecimento evoluiu com o tempo. Hoje, entendemos
que não estamos prontos e acabados e que estamos nos construindo. Por isso, o professor
universitário precisa estar em constante formação para que assim possa repensar e
reconstruir de forma significativa a sua prática pedagógica. Morosini (2000) cita que:
Encontramos exercendo a docência universitária, professores com
formação didática obtida em cursos de licenciatura; outros, que trazem
sua experiência profissional para a sala de aula; e, outros ainda, sem
experiência profissional ou didática, oriundos de curso de
especialização e/ou stricto sensu. O fator definidor da seleção de
professores, até então, era a competência científica (p.11).

Dentre os professores universitários citados por Morosini estão os professores que
tem a docência como única atividade profissional que realiza. Com base nesse
conhecimento, surgem assim algumas questões: Quem é esse professor? Qual a diferença
desses para os professores que exercem essa atividade como segunda profissão? Que
saberes são produzidos na prática desse professor? Como se constituiu professor?
Destacaremos aqui mais especificamente do professor dos cursos de licenciatura.
A formação inicial desses professores tem em sua grade curricular a presença das
didáticas específicas e as práticas de ensino. O professor que fez da docência a sua
profissão, sonhou com essa realização, estudou para isso. Porém, esse fator por si só não
garante qualidade do ensino, pois muitos são os desafios enfrentados. Elencaremos aqui
dois desses desafios: O salário que muitas vezes não condiz com as necessidades para
suprir seu sustento e outro grande desafio que é aliar o ensino a pesquisa. Bolzan, Isaia e
Maciel (2013, p.56), cita que:
A dicotomia entre ensino e pesquisa pode levar a uma ruptura entre ser
professor e ser pesquisador, fragmentando a identidade profissional dos
docentes, impedindo, muitas vezes, que se conscientizem de que são
responsáveis pela preparação de futuros professores. Não se trata,
contudo, de optar por uma função em detrimento da outra, mas de
integrá-las na prática educativa universitária.

Essa integração muitas vezes fica comprometida, pois a pesquisa requer tempo,
estudo e dedicação, já a atividade docente enquanto professor de sala de aula, exige o
conhecimento específico da disciplina que se leciona e para além disso, necessário se faz
reunir um conjunto de competências, visto que ensinar e aprender não acontece apenas
no campo da transmissão de conteúdo, exige do ensinante outras competências que
passam pelas metodologias e do entendimento de como se ensina e como se aprende, visto
o grau de complexidade dessa ação.
No ensino superior esse desafio é mais latente, pois a formação continuada do
professor passa apenas pela Pós graduação: mestrado e doutorado, não oferecendo a esses
uma formação continuada que privilegie outras temáticas necessárias ao ensinoaprendizagem, levando em consideração que a tarefa de ensinar exige sensibilidade, ética,
compreensão de si e do outro, capacidade de mobilizar saberes. Dessa forma, podemos
observar que a atividade pedagógica do professor universitário enquanto docente de sala
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de aula é assim uma atividade solitária, onde o mesmo precisa buscar leituras das mais
diversas áreas para atender ao aluno da nova geração.
Já com relação a pesquisa, necessário se faz compreender que o exercício da
investigação exige tempo, dedicação, conhecimento e muita leitura. Esses aspectos
muitas vezes angustiam os professores que precisam dividir-se entre o ensino e a
pesquisa. Isso, certamente compromete a socialização da pesquisa com os contextos
pesquisados, uma vez que como o tempo é pouco a pesquisa realizada pode não contribuir
de modo efetivo com o propósito estabelecido pelo pesquisador.
Diante do exposto, podemos dizer que o professor que tem a docência como única
profissão, passa por muitos desafios que podem comprometer o bom exercício da sua
profissão. Moraes (2008, p. 41) cita que:
Se faz urgente a necessidade de nos distanciarmos de modelos
absolutos, certezas incontestáveis, propondo uma nova maneira de
encarar o conhecimento de forma integrada aos contextos, interligando
áreas diferentes no desenvolvimento de significados.

Nesse sentido necessário se faz um olhar mais sensível para esses professores,
para que sua carga horária seja feita de forma a atender a toda essa complexidade e que a
formação continuada desses professores privilegie as demandas atuais para uma
aprendizagem significativa dos alunos.
RELATO DE EXPERIÊNCIA COMO ALUNAS DA DISCIPLINA DE
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR PERCEBEM AS METODOLOGIAS
ABORDADAS PELOS SEUS PROFESSORES
A disciplina de Docência no Ensino Superior foi vivenciada no mestrado em
educação (POSEDUC) pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Cursando a
disciplina, tínhamos alunos regulares e alunos especiais, por isso, tivemos a oportunidade
de compartilhar experiências e saberes diferentes, tínhamos na sala de aula pessoas com
culturas e formações diferentes, e isso nos possibilitou socialização conhecimentos.
Para organização da disciplina os professores a dividiram em dois momentos,
sendo que cada um desses professores, foram responsáveis por um desses momentos.
Inicialmente, foi sugerido trabalharmos com diário de pesquisa, mas tínhamos muitas
dúvidas em relação a essa metodologia, visto que, uma parte da turma nunca tinha
trabalhando com isso e para nós isso era algo novo. Essa metodologia foi proposta pelos
professores que iniciaram a disciplina com a aceitação dos alunos.
Então, iniciamos buscando uma fonte bibliográfica através do diário de pesquisa
escrito por Joaquim Gonçalves Barbosa e Remi Hess, com o seguinte tema: O estudante
universitário e seu processo formativo. Logo depois, foi apresentado o diário de pesquisa
de um dos alunos, e o que ficou como aprendizagem foi a escrita auto formativa e
subjetiva e o conhecimento da existencialidade. Portanto, quando o aluno expos seu diário
mostrou a subjetividade na sua escrita. Foi percebido a partir dos relatos a importância do
exercício da leitura para a não alienação do sujeito, ou seja, a leitura feita de modo crítico
racional e não o exercício “alienação ruminante”, onde o indivíduo absorve o que lê, sem
uma interpretação e/ou reflexão.
Pensamos na leitura como uma forma de auto formação que é algo primordial
para um estudante, principalmente, de pós-graduação. A didática continuou a mesma
durante as aulas seguintes.
Vale comentar sobre as leituras feitas durante a disciplina que muito contribuíram
com nossa formação teórica, entre elas estão: A ideia de universidade á Universidade de
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ideias, pela mão de Alice, e outros textos lidos pelo professor antes de iniciarmos a aula.
A teoria era muito bem discutida com embasamento, e algumas vezes eram feitas relações
de comparação com a realidade na qual estamos inseridos, bem como a experiência de
cada um.
Tivemos a oportunidade de socializar o nosso diário de pesquisa e esse foi um
momento muito rico, pois percebemos o quão importante é o registro das nossas
memórias e impressões, além de que superamos o medo de construir o diário de pesquisa
proposto no início da disciplina. Também vivenciamos uma metodologia que
consideramos bastante proveitosa para nossa prática cotidiana, que foram os estudos de
casos, para esse fim foram elencadas quatro situações problema diferentes, sendo um para
cada grupo. O grupo deveria estudar o tema de forma individualmente, escolher um
referencial teórico, socializar com o próprio grupo o que foi estudado e no dia marcado
pela professora através uma roda de conversa para apresentação dos casos e discussão
dos temas.
A professora concluiu a disciplina com uma avaliação mediadora onde cada aluno
respondia a uma questão pertinente às temáticas vivenciadas na disciplina. Consideramos
esse também um momento bastante proveitoso, pois nos deu a oportunidade de reflexão
sobre as nossas aprendizagens.
A Disciplina Docência no Ensino Superior de uma forma geral contribuiu
significativamente para a nossa experiência enquanto aluno e também enquanto
profissional, pois nos favoreceu a articulação entre teoria e prática.
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PROTAGONISMO DO EDUCANDO: um entrelace entre experiências e
subjetividades
Sérgio Ricardo Moura Mendes66
Normândia de Farias Mesquita Medeiros67

RESUMO
A intenção do estudo tem como eixo trabalhar a subjetividade do discente por meio de
projetos desenvolvidos no âmbito escolar, considerando experiências e práticas de
autonomia e emancipação. O propósito geral dessa discussão é analisar a transformação
subjetiva dos discentes através da execução de projetos desenvolvidos por um professor
do ensino religioso. São construídos os seguintes objetivos específicos, identificar a
subjetividade do educando em sua pluralidade. Conhecer as experiências do educando
tendo em vista o seu protagonismo e como se relaciona com os projetos trabalhados
dentro de sala de aula. A metodologia utilizada para a construção teórica da pesquisa tem
como aporte o método (auto) biográfico. É uma pesquisa qualitativa, de caráter
exploratório. O referêncial teórico é constituído por Josso (2010), ou seja, formação
experiêncial, baseado na valorização de sua singularidade, utilizando a análise de seu
percurso de vida e a maneira de caminhar para si. Freire (2008), o ensino libertador não
pode ser padronizado, pois há inúmeras possibilidades no fazer. Larrosa (2002), as
palavras fazem sentido em uma narração permeada de experiências vividas e sentidas ao
logo da formação do ser. Observa-se que o ambiente educacional prima por formar
sujeitos para atuação no mercado de trabalho, o que sobressai, muitas vezes, a necessidade
de formação humana. Contudo, quando tudo já está posto, de que forma o aluno pode ser
protagonista e autônomo em suas possibilidades de fazer e ser? Trata-se de um estudo
oriundo de uma pesquisa ainda em construção, portanto sem respostas conclusivas.
Palavra-Chave: Protagonismo, Educando, Experiência, Subjetividade.

INTRODUÇÃO
A pesquisa tem sua relevância para os dias atuais, pois se configura no dia a dia
da escola. Observa-se no cotidiano da escola as dificuldades sociais enfrentada pelos
alunos no ambiente escolar, como a falta de interesse, a intolerância com o diferente, a
violência dentro e fora da escola, à falta de diálogo, o estilo midiático padronizado de
beleza em que muitos não se enquadram, as incertezas políticas que rodeiam suas mentes,
pois os mesmo são alvo da desvalorização e oportunidades. Além disso, uma cultura
religiosa que provavelmente tem dificuldades de aceitar outros estilos, outras
cosmovisões de mundo e ser.
Há muitas bandeiras ideológicas, cada uma se sente portadora de uma verdade
absoluta que não pode tolerar outra verdade Boff (2002). O estudo é relevante, pois há
outros olhares, outras possibilidades que geram a emancipação e a valorização da
subjetividade dos alunos por meio de práticas de projetos onde os alunos se torna
protagonista de sua própria história. Ou seja, uma proposta é chegar com tudo pronto e
acabado, outra proposta é observar a construção do aluno em sua autonomia e um novo
66
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horizonte de possibilidades por meio da teoria-reflexiva e práticas emancipadoras
valorizando sua subjetividade singular e plural.
O trabalho de pesquisa foi realizado na Escola Municipal Manoel Assis do
Município de Mossoró com os alunos do ensino fundamental, mas precisamente, alunos
do oitavo ano. O professor do ensino religioso lança o desafio dos próprios alunos darem
sugestões sobre temas a serem trabalhados e realizarem as aulas por meio de projetos de
protagonismo e emancipação dos mesmos, permitindo que os alunos tenham o sentimento
de pertencimento; Os trabalhos são realizados por meio de projetos lúdicos,
interdisciplinar e prático de cunho temático: teatro, reflexões, paródias, coreografia,
poesia, dentre outras ações lúdicas.
Nas aulas de religião são utilizadas leituras de textos tirados da internet e livros
da biblioteca escolhido pelos próprios alunos, tanto leituras que implicam o valor da
diferença do outro como também leituras que condenam certos comportamentos sociais,
exemplo: homofobia e aborto, ditadura da beleza, políticas de afirmativas de inclusão.
Dentre as leituras é feito uma seleção, ressaltando os aspectos de inclusão e exclusão,
tendo em vista a heterogeneidade do sujeito.
Portanto pretendemos pesquisar com o referêncial teórico, com base no eixo da
pesquisa que se caracteriza pelo protagonismo do aluno, sua subjetividade e experiências
dentro e fora de sala de aula, o intuito é tentar conduzir ao leitor um novo olhar frente à
importância do aprendizado do aluno, e tentar ver os benefícios que este pode trazer para
a sala de aula da escola.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO
O presente estudo tem como aporte o método (auto) biográfico e a formação
experiêncial, como de textos dos precursores da abordagem de formação, baseado na
valorização de sua singularidade, utilizando a análise de seu percurso de vida e a maneira
de caminhar para si. Josso (2010). É uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório.
O envolvimento com a metodologia da pesquisa (auto) biográfica é instigante, e
para tanto, é fundamental trazer os conhecimentos de Josso (2010), pois ao descrever a
abordagem biográfica como metodologia de pesquisa-formação, afirma que esta atividade
permite aos envolvidos uma reflexão teórica sobre a formação e os processos por meio
dos quais ela se dá a conhecer. Para a autora, as histórias de vida constituem processos
de formação, nos quais é possível situar histórias particulares em contextos coletivos.
Através da mediação do trabalho biográfico, as experiências tornam-se significativas
como representações de si mesmas e do seu ambiente humano e natural.
Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com as
experiências e subjetividades, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o
aprimoramento e descoberta de idéias.
PROTAGONISMO E EXPERIÊNCIAS DO EDUCANDO
A prática cotidiana do educando no que diz respeito à aprendizagem tem como
proposta a autonomia e formação do educando como sujeito transformador de sua própria
realidade, não necessariamente perpassa a partir do educador, haja vista sua importância,
mas de dividir uma criação de sensações, de experiências coletivas e individuais. Nas
aulas de religião o professor facilitador divide a sua responsabilidade de organização e
planejamento de aula com os alunos, o intuito não é catequisar, nem doutrinar, mas
possibilitar o sentir novas experiências de vontades que suscitam dos próprios alunos, não
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que essas experiências sejam dogma para os alunos, mas que o sentir a experiência possa
dar uma vida com sentido e significativa. Encontramos estudo que indiquem a
importância da experiência. Nóvoa (1992) indica que:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de
uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar
um estatuto ao saber da experiência.

As práticas de reconstrução permanente, incluem o educando em sua pluralidade,
em seus anseios, cada educando tem seu próprio mundo no sentido de se comunicar,
talvez um mundo com possibilidades, talvez um mundo fechado e o melhor lugar para
esse desabrochamento é no próprio cotidiano escolar, no espaço concreto dos
acontecimentos, pois é nele que nos é dado na forma de choque, de estímulo, da sensação
pura, na forma de vivência instantânea, pontual e fragmentada, compartilhando
convicções onde a palavra tem sentido.
Por outro lado, a experiência é cada vez mais rara nos tempos atuais por excesso
de opinião. O sujeito que se informa é o que opina. É alguém que tem uma opinião
supostamente própria, e por vezes críticas sobre tudo o que acontece. No entanto, a
obsessão pela opinião como dogma irrefutável e inerrante anula possibilidades de
experiências e faz com que possibilidades do diferente sejam estranhas. O educando se
senti atraído pelo diferente, pela novidade, por aquilo que o mesmo pode exercer como
prática de transformação da sua própria realidade.
Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade
descuidadas pelo poder público para discutir? Freire (2003). Por que não estabelecer uma
ponte de diálogo entre os conhecimentos curriculares aos alunos e a experiência social
que eles têm como indivíduos? A prática cotidiana crítica envolve o movimento
dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer.
A principal função do currículo é desocultar a ideologia dominante, reconstruir
uma perspectiva crítica, a partir da cultura do aluno, como expressão de classe social.
Freire&Shor (2008). Por isso o ensino libertador não pode ser padronizado, com regras e
normas que impedem o processo de empowerment que significa: da poder, dinamizar,
ativar a potencialidade criativa do sujeito, situada, experimental, que cria condições para
a transformação, nesse sentido há possibilidades de construir as bases de superação de
uma cultura onde se propaga a ideia de que ter é mais importante do que ser.
As relações sociais são sucumbidas pela ânsia, pois não há mais tempo para
refletir, ouvir, trocar ideias, pois tempo é dinheiro Weber (2004). A educação libertadora
é incompatível com uma pedagogia que, de maneira consciente ou mistificada, tem sido
prática de dominação Freire (2001), essa libertação só encontrara expressão numa
pedagogia em que o oprimido tenha condições de descobrir-se e conquistar-se como
sujeito.
A educação é um processo de conhecimento de si e do mundo pela qual
construímos a nossa identidade e nos inserimos na vida social. Contudo, na sociedade
capitalista o indivíduo adapta-se as normas e exigências do modo de produção, que
passam a orientar tanto no engajamento do modo de produção alienante quanto o sentido
da vida de cada indivíduo, como nos informa Schlsener (2016):
O tempo de vida, que supera o tempo de trabalho, num contexto no qual
se perdem os elos comunitários e familiares, passa a ser um tempo sem
sentido. Uma sociedade que se sustenta numa ideia geral de progresso
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que se mostra ilusória para a maioria a qual, voltada para as necessidades
do trabalho, tem dificuldade em compreender o conjunto das relações
sociais das quais são a síntese.

As relações sociais perdem o seu sentido, pois no contexto consumista
supervalorizam o ter em detrimento do ser, perdem-se os elos comunitários e familiares,
e isso reflete na escola, pois as relações são construídas para cumprir normas e regras para
a necessidade do Estado, de formar o educando para o trabalho. Percebemos que o aluno
se afasta de si mesmo, como sujeito de sua própria história, dos outros, pois a
interdepência é de suma importância para evitar o isolamento social, ou seja, que depende
do outro para se interagir e trocar experiências. Entretanto, há possibilidades do educando
se encontrar consigo mesmo quando o mesmo se interage consigo, com o outro e com o
mundo que o cerca, e isso o remete a uma vida com propósito por meio de suas
experiências autônoma.
A escola formaliza e ratifica as exigências e propósitos necessários para a
manutenção do processo de dominação do capital, de acordo com padrões determinados
de ensino e aprendizagem, conforme Salviani (1993) a padronização do sistema de ensino
a partir de esquemas de planejamento previamente formulados aos quais devem se ajustar
as diferentes modalidades de disciplinas e práticas pedagógicas.
Portanto uma das funções da escola é possibilitar o acesso ao conhecimento
previamente produzido com o caráter mecânico de transmissão, ou seja, não há mais
critérios para discernir entre conhecimentos que precisam ser vistos e aqueles que não
precisam, portanto isso abre espaço para sobrecarregar a educação com conteúdos
insignificantes ou cujo significado não é alcançado, o que impede a automia na educação
com possibilidades emancipatórias.
SUBJETIVIDADE E PLURALIDADE DO EDUCANDO
Pensar a educação no par experiência e subjetividade faz sentido do ponto de vista
das diferenças que fazem parte do nosso cotidiano. Entretanto, as palavras produzem
sentido e são capazes de criar realidades que provavelmente podem ser ferramentas de
subjetivação. Sobre o poder das palavras que caminham no cotidiano. Segundo Larrosa
(2002):
Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos
coisas com as palavras e, também que as palavras fazem coisas conosco.
As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com
pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta
genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras.

Pensar não é somente raciocinar ou argumentar como têm sido praticados
cotidianamente; Ou seja, conceitos que são visto como verdades a serem seguidas como
padrão de vivência, mas, pensar é, sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos
acontece, o sentido ou sem-sentido, é algo que tem a ver também com as palavras. As
palavras com que nomeamos o que somos o que fazemos o que pensamos, o que
percebemos ou o que sentimos, são mais do que simplesmente palavras, ou seja, não é
algo somente terminológico. A luta pelas palavras, pela sua imposição, silenciamento,
desativação, são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras, Larossa
(2002). As palavras fazem sentido em uma narração permeada de experiências vividas e
sentidas ao logo da formação do ser. O ser humano é ao mesmo tempo singular e múltiplo.
Dissemos que todo se humano, tal como o ponto de um holograma, traz em si o cosmo.
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Morin (2000). Contudo, as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes,
funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. Conforme Larrosa, as palavras
tem poder para concretizar situações, tem força para estimular ou desestimular situações,
as palavras tem o poder de mudar o conceito e a realidade dos educando.
Conforme Benjamin Larrosa (2002) o periodismo é o grande dispositivo moderno
para a destruição generalizada da experiência. O periodismo destrói a experiência. O
periodismo fabrica a informação e opinião até o ponto de sacralizar e ocuparem todo o
espaço do acontecer, então o sujeito individual, não é outra coisa que o suporte informado
da opinião individual, ou seja, o sujeito manipulado pelos aparatos da informação e
opinião, um sujeito incapaz de experiência.
Conforme Freire (2008) o amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser.
Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer,
em experiências respeitosas da liberdade.
A informação tem o seu papel na formação docente, entretanto, a informação não
é experiência. Ou seja, a informação não deixa lugar para a experiência, ela é quase o
contrário de experiência, quase uma antiexperiência. A experiência do ser é quase rara
por excesso de opinião. O sujeito atual é um sujeito informado, que opina que tem sua
opinião formada. Para alguns a informação converteu-se em um imperativo. No entanto
a obsessão pela opinião também anula nossas possibilidades de experiência, também faz
com que as possibilidades de ser e fazer sejam suprimidos.
A formação do educando como sujeito transformador de sua própria realidade,
não necessariamente perpassa a partir do educador, haja vista sua importância, mas na
buca de dividir uma criação de sensações, de experiências coletivas e individuais.
Encontramos estudo que indiquem a importância da experiência. Nóvoa (1992) indica
que:
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de
reflexividade crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de
uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar
um estatuto ao saber da experiência.

As práticas de reconstrução permanente incluem o educando em sua pluralidade,
em seus anseios, e o melhor lugar para essas práticas é no próprio cotidiano escolar, no
espaço concreto dos acontecimentos, pois é nele que nos é dado na forma de choque, de
estímulo, da sensação pura, na forma de vivência instantânea, pontual e fragmentada,
compartilhando convicções onde a palavra tem sentido. No entanto o ensino libertador
não pode ser padronizado. Freire, (2008).
UM CAMINHAR PARA SI: MÉTODO BIOGRÁFICO
O método biográfico constitui uma abordagem que possibilita o indivíduo
caminhar de forma mais longe na investigação e na compreensão dos processos de
formação. O método permite que cada pessoa identifique na sua própria história de vida
aquilo que realmente foi formador, permite ao sujeito está intimamente ligado ao
paradoxo epistemológico, Conforme Finger, pag,3 apud Pineau:
[...] a união do mais pessoal com o mais universal, considera as histórias
de vida como um método de investigação-ação que procura estimular a
autoformação, à medida que o esforço pessoal de explicação de uma
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trajetória de vida obriga a uma grande implicação e contribui para uma
tomada de consciência individual e coletiva.

A história de vida pode nos ajudar a entender a abordagem da formação a partir
das raízes de práticas cotidianas, uma maneira de caminhar para si conforme (Josso,
2007), o enraizamento dessa abordagem da formação em sua história de vida da uma
coerência entre o que se fala e o que se faz. Uma vida reflexiva pela palavra permeada
por uma ação libertadora.
As narrativas biográficas, são centradas na formação e (auto) formação, evidencia
as heranças, continuidades, rupturas, projetos de vida e as experiências do cotidiano, isso
nos remete a reflexões no sentido de nos sensibilizar, imaginar, emocionar, apreciar, e
amar. A subjetividade é exposta em um sentido libertador de criatividade em nossos
caminhos e descaminhos de mutação. Conforme Josso (2007):
[...] permite estabelecer a medida das mutações sociais e culturais nas
vidas singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida
profissional e social. As subjetividades exprimidas são confrontadas à
sua freqüente inadequação a uma compreensão liberadora de
criatividade em nossos contextos em mutação. O trabalho sobre essa
subjetividade singular e plural torna-se uma das prioridades da
formação em geral e do trabalho de narração das histórias de vida em
particular.

O trabalho individual e coletivo de grupos que se dispõem em narrar suas vidas
como desafio de uma autorreflexão de si mesmo, permite que os mesmo saiam do
isolamento e comecem um novo olhar sobre possibilidades e desenvolver práticas de
solidariedade, descobrindo e reinventando. O trabalho é significativo, pois contribui no
sentido ser e fazer dos sujeitos, em sua transformação cotidiana.
A interpretação das histórias de vida nos confirma a pluralidade, a fragilidade e as
mudanças de nossa identidade durante a nossa caminhada, por um momento sentimos que
nossa identidade é definida por uma estabilidade social, de repente no decorrer do
percurso é desconstruída pelas mudanças, evoluções de referência e das referências
socioculturais, segue-se uma identidade evolutiva, ou seja, um constante vir-a-ser,
movimento, períodos históricos, mudança política e econômica que são movimentos que
refletem em nossa existencial idade.
Os sujeitos podem interpretar a si mesmo, em suas vivências, e são essas vivências
que podem passar pela reflexão, elaboração e interpretação. As histórias de vida sejam
elas narrativas ou autobiográficas estão ligadas a interpretação, temporalidade e
autoconsciência, Segundo Ereben (1996)
[...] A essência do método biográfico consiste, mais precisamente, em
investigar a forma como a autoconsciência de terceiros é empregada para
produzir sua própria autoformação. O sujeito humano pode interpretar a si
mesmo somente através da ação de interpretar os sinais captados no mundo
que o circunda. Não existe qualquer noção de si mesmo ou de identidade que
seja transmitida geneticamente.

Interpretar a si mesmo nos liga ao passado e ao futuro, visto que é uma
característica da mente humana, possuir uma memória e a capacidade de nos remeter aos
acontecimentos do passado que estar intrinsicamente ligado ao futuro e quando o passado
visitar o futuro o mesmo estará da mesma forma no presente.
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As narrativas (auto) biográficas não são, apenas, descrições ou interpretações de
acontecimentos pessoais, mas constituem uma ação social por meio da qual o indivíduo
retotaliza sua trajetória de vida e sua interação com o social [...]” (Ferrarotti, 1988, p.1734, apud Passeggi et.al., 2006). Valorizando o seu processo de formação e os sentidos que
constroem pelos caminhos da formação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo se configurou numa abordagem qualitativa de natureza (auto) biográfica
que evidenciou em primeiro plano as experiências do professor do ensino religioso em
sala de aula, propondo um novo olhar sobre o protagonismo do educando na construção
do conhecimento de si mesmo, considerando suas experiências e subjetividades,
identificando o aluno na construção de sua própria realidade.
O protagonismo do discente pode ser revista por outros olhares, outros ângulos,
outras dimensões. Contudo, nas aulas de religião há um pertencimento encarnado, no
sujeito professor e educando no sentido de dividir responsabilidades, possibilitando novas
experiências de aprendizagem e o intercâmbio entre aluno e professor em um trabalho
permanente de reflexividade crítica e se possível uma reconstrução das atividades lúdicas
realizadas, refazendo conceitos, mudando de caminho, realizando os retornos necessários.
As práticas de reconstrução inserem o educando em sua pluralidade, em seus anseios, e é
no chão da escola que podemos viver esses acontecimentos em forma de sensação
compartilhada de solidariedade, se descobrindo e reinventando.
Portanto, os estudantes tem o interesse de se tornarem sujeitos do próprio processo
de aprendizagem, o professor precisa se tornar um facilitador, ou seja, a mediação é
direcionar os alunos a viverem o seu protagonismo, sentir suas experiências e mergulhar
no conhecimento, pois o próprio aluno deverá conduzir o processo de descoberta de suas
aptidões e competência na concretização de uma educação emancipatória.
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LEITURA, LEITOR E PESQUISA CIENTÍFICA: reflexões a partir do texto “Ler
em direção ao desconhecido. Para além da hermenêutica” de Jorge Larossa
Augusto César Tavares da Silva68
Marcelo Bezerra de Morais69

RESUMO
Este trabalho apresenta algumas reflexões sobre a relação entre leitor e leitura a partir do
primeiro capítulo do livro “Nietzsche & Educação”, de autoria de Jorge Larrosa,
intitulado “Ler em direção ao desconhecido. Para além da hermenêutica”, no qual o autor
aborda, a partir de Friedrich Nietzsche, possibilidades de leitura e leitor. Tomando este
texto como marco inicial, propomos uma flexão das ideias apresentadas pelo autor para
pensar o exercício da pesquisa qualitativa. A releitura que propomos traz à baila,
inicialmente, reflexões da teoria literária iniciada pelo pensador Hans-Robert Jauss,
compreensões sobre experiência no sentido trabalhado por Larrosa e ponderações sobre
pesquisa científica como modo de ler o mundo. A partir disso, procuramos discutir a
noção de “boa leitura” apresentada no texto base dessa proposta para pensar práticas de
pesquisas que coadunem com essa compreensão.
Palavras chaves: Leitor. Leitura. Experiência. Metodologia de pesquisa.

INQUIETAÇÃO DE UM APRENDIZ
Sei que você, ilustre leitor, deve ser muito moderno. Moderno no sentido
empregado por Jorge Larossa, como sendo aquele que está sempre rápido, que muitas
vezes preocupa-se demasiadamente com a busca de informações e, por isso, está sempre
apressado. Sei ainda que o ilustre leitor também sabe que o é, portanto, certamente não
deseja perder seu tempo com uma mera inquietação, sobretudo, quando ela parte de um
aprendiz como este que ora escreve. Não é verdade? Mesmo sabendo disto, ouso iniciar
este artigo não com uma introdução aos moldes do método científico-experimental, mas
com uma inquietação da qual não pretendo responder sem antes considerar o que parece
ser de domínio público: uma pergunta e uma resposta não surgem do nada. Dito isto, e
sabendo que dispõe do escasso tempo para leituras, antecipo minhas sinceras desculpas
acompanhadas da seguinte inadvertida esperança: caso o nobre leitor se dê o trabalho de
ler com atenção tal inquietação e decida compreendê-la permitindo a si próprio o sabor
da reflexão e da pretensa descoberta, eu ficarei imensamente agradecido por sua atenção.
Vamos a ela?
Recentemente li um texto de Olzeni Costa Ribeiro cujo título em português
é: “Criatividade na pesquisa acadêmica: método-caminho na perspectiva de uma
fenomenologia complexa e transdiciplinar”. O fato é que, por causa deste texto, aconteceu
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no firmamento do meu pensamento cartesiano uma tempestade de questionamentos
básicos dos quais compartilho com o ilustre leitor apenas um... De acordo com o texto de
Ribeiro (2015, p.194), pode-se afirmar que método-caminho "É aquele que pretende
atender a natureza plural e multidimensional de um objeto de estudo à luz de um enfoque
qualitativo, mas, também, enfatiza a importância de resgatamos a reflexão metodológica
como alternativa de confronto à ênfase demasiada na supremacia do método científicoexperimental".
Pergunta-se: por que estas duas perspectivas do conhecimento científico não
adotam uma postura de unicidade ou de alternativa possível? Perguntando de outra forma:
Por que não se inspirar em Edmund Hussel, pesquisador da fenomenologia, que
"promoveu o diálogo entre a ação prática da atividade científica e a natureza meramente
reflexiva da filosofia"? (Ribeiro, 2015)
***
Uma pausa! Explicando o início do artigo: Acredito que não é porque este trabalho
destina-se científico que ele deva ter um ritual rigoroso em seu formato, e mais, penso
também que ele pode ser degustável e aromático como um pão quentinho sem
necessariamente ter que passar, retilineamente, por todas as etapas que um padeiro
executa quando pratica o seu ofício, isto é, como se existisse uma forma, ou uma fórmula,
em que: a introdução é a preparação da massa, o referencial teórico seria comparado com
a entrada de uma fornada de pão na fornalha, a metodologia a saída do pão da fornalha
enquanto que a conclusão seria o pão quentinho pronto para ser servido ao consumidor.
Buscamos explorar outras potencialidades da escrita e da comunicação científica.
(MORAIS, 2018; GARNICA, 2015)
***

Outra inquietação...
Outro dia, lendo “Se um viajante... Percursos e histórias sobre a formação de
professores de matemática no Rio Grande do Norte”, do pesquisador Marcelo de Bezerra
Morais, fiz-me a seguinte pergunta: é possível um escritor ser o que ele escreve? E por
sentir-me incomodado com tal pergunta, buliçosamente, decidi interagir com o autor do
texto enviando-lhe a pergunta que tanto incomodara-me. Acontece que o incômodo se
transformou em desassossego, pois, gentilmente, Morais, ao invés de responder à
pergunta, a devolveu por meio do mundo virtual com a seguinte inquietação: “Outra
pergunta próxima a essa, igualmente interessante (pelo que julgo) é: é possível o escritor
não ser atravessado por (e/ou não atravessar) aquilo que escreve?”
Não é interessante? Pois é, depois desta pergunta, alguns pensamentos ocorreramme. Primeiro, veio o sonoro não e depois pensei no sim. Da seguinte forma: Claro que
sim. Para isso basta o escritor manter o foco no que deseja escrever. Mas de súbito veio
um pensamento fantasmagórico dizendo... e se eu divulgo esta resposta (como ora faço)
e o nobre leitor julga esta resposta reducionista. Ou pior, se a resposta soar para algum
leitor como presunçosa? E se este leitor, com toda razão, se achar no direito de chamarme de arrogante? Ninguém gosta de ser acusado de arrogante. Ainda que nunca fique
sabendo. Não é verdade?
Então, qual foi o meu próximo pensamento? Eu vou esperar... com um pouco
mais de tempo talvez eu consiga uma resposta mais convincente... Só que o tempo passou
e nada veio povoar minha mente de racionalista convicto e, pra completar, a necessidade
de formular uma resposta ficou ali martelando meu juízo cartesiano. Até que eu resolvi
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ler. Li Clarice (1998), Nietzsche (2007), Morais (2018). E a necessidade da resposta
intacta, impaciente, impregnada na mente... Fui para os textos da teoria da
transdisciplinaridade: li Morin (2007), Ribeiro (2015), D’Ambrósio (1994), Nicolescu
(1999), fui reler aquele capítulo dos Verdes Abutres da Colina, de José Alcides Pinto
(2001). Conhece? Aquele em que o escritor cearense, ao que me parece, procura fortalecer
o sentimento feminino criando uma personagem bicentenária chamada Dona Rosa.
Enfim, eu só sei que mudei de rota. Fui ler política, esportes, os cordéis de Antônio
Francisco, um pouquinho de programação de algoritmo; e aquela necessidade ali, imóvel,
materializando-se, quase a assombrar-me feito uma medusa de mármore. E nada... Nada!
Nem ideia trivial, nem ideia convincente, nem sossego.
Sabe o que é mais estranho? Foi no mesmo autor que me levou à inquietação que
originara a pergunta a qual tento formular uma resposta plausível, isto é, em Morais
(2017) que consegui pensar algo... – percebe que são duas pessoas completamente
distintas? – Pois é, foi justamente nele ou neles que eu encontrei coragem para aceitar
esta resposta. O texto é uma travessia, como o próprio autor explica. Nem parece uma
tese, apesar do seu o rigor científico (curioso, curioso mesmo!). São trilhas que fazem
você sair da empolgação à vida real em milésimos de segundo, e perceber a imbricação
do escrito naquilo que escreve.
Mas, porque estou a fazer estas narrativas inquietantes? Ainda mais para um leitor
tão moderno e ocupado como você. Acredito que é porque na minha visão de aprendiz
você, ao terminar de lê-las, entregar-se-á de tal forma à empolgada imaginação que sentirse-á apto para tecer suas críticas sobre o texto que leu quando, na verdade, o mais sensato
a fazer seria ruminá-lo antes de sair tecendo críticas que podem, inclusive, descaracterizar
o texto lido como nos sugere Larossa (2009). Por outro lado, e especialmente, neste
caso, você, ilustre leitor, talvez, prefira assumir o erro pela trilha do excesso do que pelo
caminho da omissão, e curiosamente pergunte, mas, quem é Larossa? Ah... este é o
assunto que começa agora! Posso começar? Então, vamos lá..., mas, espera! Você não
ficou curioso em saber qual foi a devolutiva que o autor da provocação enviou ao receber
tamanha resposta? Se ficou, pode saciá-la:
É isso aí... As respostas são, por vezes, necessárias e importantes, mas
agarre-se às perguntas, muitas vezes elas são muito mais potentes do
que as respostas, nos levam a continuar viajando em travessias
infinitas... Caso tivesse se contentado com a resposta, teria estagnado
essa travessia (talvez sofrida, mas, pelo visto, estimulante)!70

CONTINUANDO... ANTES, UMA PEQUENA LENDA
Jorge Larossa é o escritor espanhol que inspirou este artigo através do livro
“Nietzsche e Educação”. Mas, antes de adentrar no teor deste artigo propriamente dito,
permita-me, moderno leitor, contar-lhe uma lenda que foi exibida no programa “O Mundo
Visto de Cima” e que pode ser assistido a qualquer hora no canal do Youtube. Diz assim:
conta a lenda que na cidade de Butteroot, situada no estado de Montana, nos EUA, existia
um solitário minerador chamado Arthur. Este haveria descoberto uma fértil mina de ouro.
Arthur teria dito ao seu amigo xerife que descobrira uma mina em que por hora seria
capaz de extrair trinta quilos de ouro. Arthur iria mostrar ao xerife a localização exata
dessa mina assim que a primavera chegasse, porém, para a infelicidade de ambos, o
solitário minerador morreu antes mesmo do inverno acabar. Diante de tal lenda, é possível
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supor de que em Montana quando alguém quer valorizar o feito do seu interlocutor, ao
invés de usar o ditado parece que encontrou “a galinha dos ovos de ouro”, talvez, faça
uso da expressão: será que descobriu “o tesouro perdido de Butteroot”. Tal estória, serve
para pontuar que neste discurso, não se tem a presunção de encontrar nenhum caminho
que leve diretamente a um dos mais valiosos tesouros da humanidade que é o
conhecimento. Nada disso! A intenção aqui é dissertar a respeito do tipo de leitor e de
leitura são dialogicamente confrontadas no texto “Ler em direção ao desconhecido. Para
além da hermenêutica”, de Jorge Larossa.
Em outras palavras, o caminho que leva para a descoberta do ouro do
conhecimento por meio da leitura que por ventura tenha se perdido na implacável mina
do que venha a ser a modernidade, dificilmente, será pautado de forma definitiva por
meio desta discussão, contudo, não custa nada acreditar que a sua realização possa
contribuir para reflexões que perpassam por esta busca, até porque "O homem movido
pelo espírito científico deseja saber, mas para imediatamente melhor questionar".
(BACHELARD, 1996, p.21) Isto é, diferentemente da mina de Butteroot, a mina do
conhecimento científico uma vez descoberta jamais se esgotará. É neste sentido que
apresentar-se-á algumas ponderações a respeito de leitor e de leitura, tendo como base
uma ínfima parte do que pincelou o escritor espanhol no livro “Nietzsche e Educação”.
Neste texto, destacar-se-á as experiências com enfoque no leitor e que estão
presentes no primeiro capítulo do livro “Nietzsche e Educação” de autoria de Jorge
Larrosa. Usar-se-á, também, outros dois textos do próprio Larossa, a saber: “Carta aos
leitores que vão nascer” (2014) e “Notas sobre a experiência e o saber da experiência”
(2002).
ALGUMAS INQUIETAÇÕES FRENTE AO LEITOR MODERNO...
No capítulo “Ler em direção ao desconhecido. Para além da hermenêutica”, o
escritor e poeta espanhol Jorge Larossa procura descrever à luz dos ensinamentos de
Nietzsche, como deve ser feita a leitura de um texto seja ele de qual gênero for. Nesta
descrição, o escritor espanhol aponta alguns caminhos que poderão nos levar a encontrar
o melhor leitor que há dentro de nós. Caminhos estes que talvez nos ajudem a descobrir
que tipo de leitores deveríamos ser e não o somos.
Assim, segundo Nietzsche, nas palavras de Larossa, um bom leitor é aquele que
tem silêncio do estudo para compreender o que lê e possui humildade para com paciência
guardar o que aprendeu, isto é, o bom leitor não se precipita nem se afoba diante do que
leu, ele silenciosamente rumina. Em outras palavras, o leitor compenetrado, não devora
o texto que escolhe para de maneira apressada publicá-lo com a mesma velocidade que o
devorou, ao contrário, o bom leitor, prefere sem o estardalhaço da divulgação, entregarse ao silêncio do estudo para que assim possa com naturalidade e humildade ser devorado
pela leitura que por sua vez povoa-lhe os sentidos e contamina-lhe o corpo, as entranhas
até materializar-se em experiências.
Mas, onde encontrar estes leitores em um mundo farto de bibliografia e tão carente
de silêncio? Onde encontrar leitores que, diferente deste que ora escreve, fazem leituras
para ruminá-las e não para apresenta-las em grupos de estudos ou em artigos acadêmicos
ou ainda em salões de conferências que inclusive poderão ser aplaudidas de pé por meio
de opiniões infalíveis que podem até descaracterizar a ideia do texto original? Perguntase o autor de “Nietzsche e educação”. A resposta é simples. Estes leitores já não se
encontram mais. Pelo menos não para Nietzsche.
Neste contexto, o leitor silencioso e compenetrado em seus estudos difere dos
leitores modernos não só pela humildade, mas precisamente pela lentidão e minúcia com
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que carinhosa e vagarosamente se dedica ao ato da leitura sem se preocupar com a
publicação de sua opinião em artigos de revistas, lançamentos de livros ou em debates e
seminários. A propósito, a respeito da opinião em um discurso acadêmico, veja o que diz
Gaston Bachelard (2005, p. 18): “A opinião pensa mal; não pensa: traduz necessidades
em conhecimentos. Ao designar os objetos pela utilidade, ela se impede de conhecê-los.
Não se pode basear nada na opinião”.
O leitor que lê com o estomago e o intestino, nas palavras de Larossa, tem tempo
para metabolizar o que leu, e, portanto, não espera aplausos e recompensas, como fazem
os modernos leitores e especialistas de nosso tempo que se atentam, em demasia, em
expor seus tributos e contributos repletos de críticas que são recheadas de opiniões
originais, ao invés de buscarem a suprema arte da leitura como sugere Nietzsche.
E o que seria a suprema arte da leitura e como nós os leitores modernos
poderíamos alcançá-la? Acredita-se que tal supremacia pode ser atingida quando a leitura
passa do patamar da lição para o degrau da reflexão que gera aprendizagem e faz propagar
o ensino.
A LEITURA: UMA EXPERIÊNCIA INQUIETANTE
Ao citar Proust, Antoine Compagnon, no seu clássico “O Demônio da Teoria”,
reverbera que o texto literário se caracteriza por sua incompletude, mas se concretiza
somente pela leitura. Segundo ele, o objeto literário autêntico é a própria interação do
texto com o leitor. Ora se a concretização do texto só acontece por meio da leitura, é vital
notar que sem o leitor o texto literário simplesmente inexiste ou só exista para o autor,
que por sinal é o seu primeiro leitor e que certamente almeja ter milhares deles. Tal
Escola, que ultimamente vem dando bastante relevância à figura do leitor, ao mesmo
tempo tem desafiado os teóricos do historicismo e do formalismo, que por sua vez,
enxergam, a obra literária como uma célula em que o autor e o leitor são dissociados. Na
perspectiva dos teóricos desta linha o leitor ideal é passivo e se curva ante a excelência
do que foi escrito ao passo que no texto de Larossa a supervalorização do leitor é
extremamente evidenciada.
Nos textos produzidos por Jorge Larossa, ou pelo menos na trilogia que compõe
este artigo. O leitor é quase um semideus, um ente não só fundamental como
indispensável para que a leitura seja satisfatoriamente compreendida de tal forma que se
complete a um nível tão elevado e se aproxime ao máximo da plenitude do entendimento
a ponto de ser elevada ao grau de experiência: “A experiência da leitura não consiste
somente em entender o significado do texto, mas, em vivê-lo. E é a partir deste ponto de
vista que ler, coloca em jogo o leitor em sua totalidade. Ler exige uma certa afinidade
vital e tipológica entre o leitor e o livro”. (Larossa, 2009, p. 16)
Ao que parece, na experiência de leitura em que o texto é vivenciado e não só
meramente endeusado, endossado ou consumido o que se nota é a defesa de uma relação
unidimensional que une em uma só matéria - como se um não existisse sem os outros - a
trilogia da literatura: leitura, leitor e obra. Obra que por sua vez nunca se completa, pelo
menos não pra Larossa (2009, p.24), que assegura: “Todos os livros ainda estão para
serem lidos e suas leituras possíveis são múltiplas e infinitas”. Esta ponderação, talvez,
remeta ao leitor aquela ideia que originou os estudos dos fundamentos do Cálculo e que
ficou conhecida como um dos quatro Paradoxo de Zeno. Em resumo, o paradoxo é o
seguinte: um robusto atleta grego decidiu percorrer uma estrada retilínea executando
sempre a metade dela. Com efeito, tanto o leitor como o atleta terão sempre algo diferente
para desbravar.
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A história da literatura dá conta que o estudo literário com ênfase na figura do
leitor começou a ser estudada e promovida na década de 60 por pesquisadores da estirpe
de Hans-Robert Jauss, Jan Mukarovsky e Michel Rifaterre (Sá, 2007). A partir destes
pensadores foram surgindo várias classificações para designar e tipificar o leitor. Assim
começaram a surgir terminologias como leitor capaz, leitor ideal, leitor modelo e leitor
moderno que segundo, Larossa, é aquele desprovido de embriaguez, que não se aventura
por receio e porque tem medo de sofrer riscos, que se permite convencer com facilidade
e que certamente não possui o espírito científico proposto por Bachelard, pois, prefere
mais as respostas do que as perguntas. Neste artigo não adentraremos neste quesito.
MAIS INQUIETAÇÕES...
Desconfiando e desafiando os leitores modernos que para ele não passam de
arrogantes e são incapazes de se recolherem em silêncio para melhor digerir o que foi
lido, Nietzsche com propriedade de filólogo faz, nas palavras de Larossa (2009, p. 15),
duas indagações: “Será que é isso que se ensina nas escolas? Em nossas escolas inclusive
nas universidades, já não se ensina a estudar”? Tais indagações merecem o cuidado
clínico de quem lê com os olhos atentos e a quietude plena. São quesitos que tocam aquele
leitor que se resguarda para melhor se resignar. Leitor que se deixa esquecer-se em uma
leitura que lhe preenche olhos, bocas, estômagos e intestinos livres, para que ao final dela
saiba perceber as duas faces de uma só mão numa dualidade que vai da ternura do gesto
do encontro mas perpassa, também, pela resistência dos punhos cerrados, tal como sugere,
a literatura nietzschiana, “ é preciso ler com dedos delicados mesmo que tenhamos de
saber ler com os punhos”. (NIETZSCHE, 2007, p. 71)
Assim, na tentativa de abandonar a condição daquele leitor cujos caminhos de tão
seguros já estão traçados e bem alinhados, do qual Jorge Larossa denomina de moderno,
e na busca sempre inesgotável de encontrar em si a essência do leitor aprendiz com o
propósito de ensinar o silêncio da leitura, a atenção e a humildade da leitura, pergunta-se:
mas o que é ensinar?
Para Paul H. Hirst, uma atividade de ensino é
uma ação de uma pessoa A cuja intenção é produzir uma atividade na
pessoa B cuja intenção é atingir um estado final que tem por objeto x”.
Neste contexto e considerando o atual modelo de escolarização, “a
pessoa A é o professor, a pessoa B o aluno enquanto que o objeto x não
seria apenas o conhecimento mas pode ser também uma aptidão, atitude
ou crença. (HIRST, 1973, p. 75)

Só a título de esclarecimento faz jus sublinhar que não se refutará tal conceito. Por
dois motivos: primeiro porque não é pauta deste estudo debater as divergências que
existem no campo do ensino ainda que estas divergências sejam legítimas; segundo,
porque como sugere o próprio texto que ora interpreta-se, é salutar se quedar na leitura,
em silêncio, para aprender a suprema arte da leitura por meio de olhares e também com
“o olfato, e com o gosto, e com o tato, com o ventre, inclusive com a ajuda de martelos e
bisturis” (LAROSSA, 2009, p. 27) antes de sair vociferando críticas e mais críticas.
Entretanto, ainda que o tema careça de maior investigação é possível apontar que
ensinar é a ação capaz de promover o ato de refletir ao invés de repetir, de remoer em
silêncio e não de se agregar ao mero afixo de reproduzir. A atividade de ensino deve levar
o sujeito “aprendente” a um estado de ruminação no sentido nietzschiano como pressupõe
Larossa.
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Apenas como troca de experiência usar-se-á um exemplo de como a leitura pode
interferir de forma decisiva, reflexiva e pertinente no ato de ensinar. Supõe-se que por
meio desta exemplificação estar-se-á tateando a ideia de “mestre da leitura” explicitada
por Jorge Larossa ao se prontificar a ser leitor de Nietzsche: “A única coisa que pode
fazer um mestre da leitura é mostrar que a leitura é uma arte livre e infinita que requer
inocência, sensibilidade, coragem e talvez um pouco de maldade “ (LAROSSA, 2009, p.
24)
Assim, baseando-se em Larossa, vale afirmar que o percurso para se chegar ao
título de “mestre da leitura” será determinado pelo leitor que buscará fazer com agudeza
de espírito suas veredas, que por sinal, terão como características a avidez de estilo e a
sinceridade curiosa de Lessing. Sim! Lessing, aquele que segundo Nietzsche é o mais
sincero dos homens teóricos, e que em confissão sincera “sentia mais satisfação em
procurar a verdade do que na própria verdade”. (NIETZSCHE, 2007, p. 93) dito isto, é
de bom tom ponderar que se tais reflexões representam alguma verdade, ela não é a única,
e, especificamente, neste caso, pode ser que seja uma entre tantas outras com capacidade
de possibilitar o ensino por meio da leitura.
Vamos ao exemplo? Uma professora, dias antes da sua primeira aula criou uma
sala de aula virtual adicionou os alunos e recomendou a leitura de quatro textos deixando
claro que cada aluno deveria fazer o fichamento de pelo menos um dos textos
recomendados. No dia da aula, a atividade de ensino transcorreu com o acúmulo
intelectual que a professora traz no seu currículo, com as releituras dos textos
selecionados e com cada aprendiz sendo “re-leitor” haja vista, que assim como nenhum
homem entra duas vezes no mesmo rio, como deixou escrito Heráclito de Éfeso, também,
como sustenta Larossa, toda obra literária possui infinitas e múltiplas leituras da mesma
forma que leitor algum, seja este mestre ou moderno, sai isento de qualquer que seja a
leitura que execute. E aqui cabe uma consideração: O exemplo dado se não serve para o
leitor ir ao encontro da leitura suprema, ao menos faz da professora uma verdadeira
educadora na arte de educar.
Todavia, voltando para o cerne do que pretende estas reflexões faz-se necessário
lembrar do que deixou dito o poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade:
Além, muito além do sistema solar, até onde alcançam o pensamento e
o coração, vamos! Vamos conjugar o verbo fundamental essencial, o
verbo transcendente, acima das gramáticas e do medo e da moeda e da
política, o verbo sempreamar, o verbo pluriamar, razão de ser e de viver.
(DRUMMOND, 2003, p.64)

E, por que não acrescentar nos versos do Poeta de Itabira, os verbos pluriler e
muitiexperienciar? Visto que segundo Larossa (2009, p. 24), “ensinar a arte da leitura não
é transmitir um método um caminho a seguir, um conjunto de regras práticas mais ou
menos gerais e obrigatórias para todos”.
Mas, por outro lado, e considerando que a razão do leitor moderno tenha
tenacidade suficiente para negar os versos do Poeta de Itabira, sugere-se que ao menos
não lhe falte hombridade de leitura para reconhecer nas palavras de Larossa, uma verdade
prenhe de essencialidades: “O essencial não é ter um método para ler bem, mas saber ler,
isso é: saber rir, saber dançar e saber jogar, saber interiorizar-se jovialmente por territórios
inexplorados, saber produzir sentidos novos e múltiplos” (LAROSSA, 2009, p.39 )
Neste contexto, reputo que abrir-se para multiplicidade de novos sentidos origina
a leitura consistente em um leitor que não é moderno, sobretudo, porque busca a liberdade
de viajar e aventurar-se segundo sua própria coragem ao passo que se distancia do
aforismo que de acordo com Larossa é nocivo para a boa leitura. A boa leitura, por sua
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vez, não dificulta o conhecimento e visa perseguir a suprema arte de ler, na tentativa de
se conquistar o tão almejado mestre da leitura, pois, se assim for, o leitor, simplesmente,
já não se julgará completo, nem se sentirá na obrigação de desfiar pelos salões da
academia suas críticas revestidas de opiniões várias. E desta forma, apesar dos tempos de
barulho estanque, de intolerância mil, de bibliografia vasta ter-se-á condições de sonhar
com o leitor que Nietzsche advoga para si.
ALGUMAS PONDERAÇÕES PARA AS INQUIETAÇÕES SUGERIDAS...
Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Alagoas
fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a
roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no
novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma,
duas vezes. Depois enxaguam, dão mais uma molhada, agora jogando
a água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais
uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota.
Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada
na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia
fazer a mesma coisa. (RAMOS, 2015, p.13)

A citação acima é do escritor nascido em Alagoas, Graciliano Ramos. E este artigo
não trata de escrita, mas, sim de leitura. Por isso vou propor ao leitor que, por gentileza,
releia a citação do autor de São Bernardo substituindo o verbo escrever pelo verbo ler.
Feito este exercício podemos seguir nossas ponderações afirmando que se deve ler da
mesma forma que o escritor alagoano sugere que escrevamos, pois quem recusa-se a ser
um “leitor moderno” deve nunca ter pressa. Deve se possível manter-se atento nos
momentos tranquilos da leitura e condescendente consigo mesmo naquelas horas em que
o ato de ler apresenta complexidades.
O escritor Werner Jaeger, no clássico, Paideia, parece compreender bem este
recorte de leitor que Larossa insiste chamar de moderno, com uma sutil diferença, ao
invés de sugerir o futuro para seu leitor como faz o escritor espanhol no texto “Carta ao
leitor desconhecido”, ele prefere recomendar o passado: “Ao empregar um termo grego
para exprimir uma coisa grega quero dar a entender que essa coisa se comtempla, não
com os olhos do moderno, mas sim com os do homem grego “. (JAEGER, 1995, p. 20)
Jaeger convida-nos a reivindicar o direito de voltar para o passado como se
insinuasse que certas leituras para acontecerem a contento precisam ser vistas com os
olhos do “inocente Homero”. Enquanto Larossa em sua escrita pretende encontrar um
leitor que habite no porvir:
Porém tu, leitor ainda por nascer, não és previsível, nem "predizível",
nem antecipável e, claro, seria muito arrogante de minha parte pensar
que podes ser algo assim como um projeto meu. O porvir tem a ver com
o que vem... com o que vem como novidade, como milagre, como
liberdade, como surpresa, como acontecimento, como criação, como
nascimento. (LAROSSA, 2014, p. 10)

Ao que parece, segundo Larossa, o leitor ideal é aquele que é indizível,
imprevisível e não antecipável. Passa a impressão que nos tempos de hoje não existem
leitores com esta qualidade. E tal conjectura ainda que não passe de uma hipótese é
provocativo e insultante naquilo que nós, eu e você, nobre leitor moderno, mais
deveríamos fazer e não a fazemos. A primeira vez que li está carta eu fiquei tão possesso
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de inquietações que rompi o meu silêncio cartesiano de leitor moderno e recitei com o
dedo em riste, “O Poeta do futuro” de Murilo Mendes:
O poeta futuro já se encontra no meio de vós./ Ele nasceu da terra/
Preparada por gerações de sensuais e místicos:/ Surgiu do universo em
crise, do massacre entre irmãos,/ Encerrando no espírito épocas
superpostas./ O homem sereno, a síntese de todas as raças, o portador
da vida/ Sai de tanta luta e negação, e do sangue espremido./ O poeta
futuro já vive no meio de vós/ E não o pressentis./ Ele manifesta o
equilíbrio de múltiplas direções/ E não permitirá que algo se perca,/ Não
acabará de apagar o pavio que ainda fumega,/ Transformando o aço da
sua espada/Em penas que escreverão poemas consoladores./ O poeta
futuro apontará o inferno/ Aos geradores de guerra,/ Aos que asfixiam
órfãos e operários. (MENDES, 1995, p. 319).

Mas, nem tudo está banido para o mundo da desesperança, pois, se o poeta do
futuro existe aqui em nosso presente, como preconiza com farta incisão Murilo Mendes,
é possível que um dia ele venha adormecer ou habitar em algum lugar da nossa
imaginação. Não é verdade, ilustre e moderno leitor?
Outra vez Drummond... Quando me refiro a imaginação remeto este termo ao euimaginário do leitor que veleja nas palavras, mas não tem domínio sobre as ondas que
elas produzem no mar de qualquer oceano linguístico. Não fosse assim “O Poeta de
Itabira” não teria nos presenteado com os versos inconteste de “A Palavra Mágica”:
Certa palavra dorme na sombra/ de um livro raro/ como desencantá-la?/
É a senha da vida/ a senha do mundo/ vou procurá-la/ Vou procura-la a
vida inteira/ no mundo todo/ se tardia o encontro se não a encontro,/não
desânimo/ procuro sempre/Procuro sempre, e minha procura/ ficará
sendo/ minha palavra. (DRUMMOND, 2003, p.113)

A respeito deste tema, Larossa, faz uma intrigante pergunta para quem procura ler
com esmero: Quem poderia dizer que são suas as palavras que escreve? Eu não me
atreveria e você? O renomado e experiente poeta de Itabira, Drummond, por exemplo,
tinha verdadeira obstinação pela palavra ideal, a ponto de passar uma vida inteirinha
procurando por ela. O que estou tentando dizer é, talvez, se os escritores fossem capazes
de se encontrarem com suas respectivas palavras mágicas, aquelas que foram pensadas,
visualizadas e agarradas com as mãos e que não escorregaram por entre os dedos, igual a
esta que agora eu busco segurar para melhor explicar o que estou querendo escrever, mas
consigo, entende? Pois é, talvez, se o leitor não fosse tão disperso e a leitura moderna
mais dispersa ainda. Fosse possível confiar numa literatura em que cada escritor se
encontrasse com sua palavra mágica. Concorda? Entretanto, isto é tão pouco provável
que aconteça, que o Poeta tende a aproximar-se de Larossa, ao concluir que nunca
desistirá de procurar a sua palavra mágica.
Todavia, em Larossa, a palavra é menos escorregadia do que nestes versos de
Drummond. Para Larossa, a palavra é o substrato da subjetividade que nos leva até o
sentido. A palavra tem poderes inimagináveis e possui a capacidade de aplicar uma força
incalculável em nossa razão de ser e na própria emoção do agir. Sabe por quê? Porque o
curso do rio que a palavra segue, transcende o concreto, o racional e vai desembocar no
leito do que somos, do que nos acontece, e até do que nos transforma.
Em suma, ilustre leitor, esteja você no passado, no presente, ou no futuro, a palavra
que é dotada de poesia e delicadeza talvez seja capaz de fazer a humanidade mergulhar
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na era dos caminhantes ao invés de priorizar a era dos comerciantes como formula
Basarab Nicolescu.
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ESPAÇOS, SUBJETIVIDADE E ENSINO: a formação do sujeito na pósmodernidade
Daniel Syllas Pereira Sousa71
Marcelo Bezerra de Morais72

RESUMO
O presente texto discute os espaços vivenciados e a formação dos sujeitos na pósmodernidade e sua influência no processo de ensino na escola pública. O homem pósmoderno não é mais visto como sujeito unificado, formado e pronto. A formação do
homem na pós-modernidade traz como característica a fragmentação do sujeito, que passa
a ser compreendido como multiplicidade, sendo também constituído por espaços diversos
que o integra e são integrados por ele. Dessa forma, aproximando essas questões com o
universo escolar e, mais especificamente, com o ensino, buscamos refletir sobre como o
espaço influencia a formação do sujeito pós-moderno e, por sua vez, como esse processo
afeta o ensino na escola pública. O texto apresenta discussões e reflexões de cunho
bibliográfico, trazendo conceitos e definições que possibilitem o desenvolvimento e a
compreensão da temática proposta. O estudo mostra-se relevante para compreender a
relação entre formação do sujeito pós-moderno, subjetividade e a perspectiva de espaço
com os quais temos operado, com intuito de proporcionar uma reflexão oportuna que
venha a contribuir para a construção de compreensões outras sobre o processo de ensino
na escola pública.
Palavras-chave: Espacialidades. Subjetividade. Ensino na escola pública. Formação do
sujeito.

INTRODUÇÃO
Tratar da identidade na pós-modernidade requer pensá-la de modo flexível e
inconclusa. Além da identidade ser um tema bastante complexo, também é pouco
desenvolvido e compreendido na ciência social contemporânea, para ser consolidado em
linhas conceituais. Fazer julgamentos e afirmações nesse sentido são, de certo modo, uma
atitude ingênua e insegura para se propor conclusões. O que propomos aqui são discursos
e reflexões ainda em construção sobre a formação dos sujeitos na pós-modernidade e,
mais especificamente, suas relações com o processo de ensino. O que é possível perceber
é que as transformações culturais, as estruturas dos sujeitos e as sociedades como um todo
estão em constante mudança, que em muitas ocasiões, combaliam e deslocam as
referências que davam suporte a uma formação manente do indivíduo.
O homem pós-moderno não é mais visto como sujeito unificado, formado e
pronto. Sua identidade sofre eversões constantes, e são formadas sobre várias outras que
se erguem junto a ela para dar novos seguimentos ao homem na atualidade. As velhas
identidades estão fragilizadas, e dão vez a uma nova perspectiva de sujeito, ou melhor,
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novos sujeitos, novas concepções e constituições diversas. É óbvio que ela deixa suas
valorosas contribuições, mas é possível que as questões aqui se aproximem mais de
pensar um processo de subjetivação, como discutida na modernidade pós-crítica,
constituída por trajetórias diversas que se entrelaçam em alguns pontos distintos e
focalizam-se em pontos abertos na formação de um sujeito.
A formação do homem na pós-modernidade traz como característica a
fragmentação do sujeito, que também é constituído por espaços diversos que o integra e
são integrados por ele. Devemos aqui pensar sujeito e espaço como resultado de uma
possibilidade de existência da multiplicidade, da interrelação simultânea entre distintas
trajetórias.
É nesse contexto entre formação do sujeito pós-moderno, subjetividade e a
perspectiva de espaço, que propomos, neste texto, uma reflexão oportuna que venha a
contribuir para construir relações genuínas e integradoras de suas particularidades com o
processo de ensino na escola pública que, de certa forma, tem influenciado e alavancado
a formação do sujeito na modernidade tardia.
Nesse sentido, as relações entre todos os sujeitos, seus comportamentos, suas
características, suas formas de pensar e agir no mundo produzem características próprias
em cada sujeito e em cada espaço. Dessa forma, trazendo essas questões para o universo
da escola e para uma análise mais detalhada sobre o ensino, buscamos como proposta
saber como o espaço influencia a formação do sujeito pós-moderno e o processo de ensino
na escola pública?
As possibilidades de sua formação não são únicas, encontra-se aberta a todos os
ambientes dos quais este sujeito esteja inserido. Dessa forma, podemos pensar de que
modo essa influência espacial se apresenta no processo de ensino, visto que, as ações,
comportamentos, linguagem e opiniões dos sujeitos envolvidos, bem como a
aprendizagem durante o processo de ensino podem dar indícios dos determinados espaços
pelos quais esses sujeitos atravessaram.
Portanto, propomos analisar a formação dos sujeitos pós-modernos, os espaços e
suas influências no processo de ensino na escola pública.
Dessa forma, pretendemos desenvolver, na primeira seção, uma discussão sobre a
formação fragmentada que os sujeitos sofrem na pós-modernidade. Uma formação
descentrada que desloca o indivíduo para um processo instável, de múltiplas experiências,
espaços e representações geradas pela dúvida e pela incerteza; na segunda seção,
propomo-nos a desenvolver, no campo do ensino, uma reflexão sobre a formação do
sujeito na pós-modernidade, a qual, possivelmente, esteja agregada à escola e
influenciada pelos espaços vivenciados pelos sujeitos em suas múltiplas relações sociais.
O CARÁTER FRAGMENTADO DA FORMAÇÃO DO SUJEITO NA PÓSMODERNIDADE
A pós-modernidade apresenta-se como uma época de grandes transformações e
mudanças significativas nas sociedades. A política econômica, assim como o modelo
globalizado do capital e o avanço da ciência e da tecnologia propuseram uma nova
perspectiva de vida que ultrapassa os caminhos construídos pela cultura dos povos, suas
tradições e costumes.
Essas mudanças trazem em si novas considerações, que deixam marcas no
processo social de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. As produções culturais
acabam também deixando vestígios de interferência na formação dos sujeitos,
readaptando-os, atualizando-os e relacionando-os a outros modos de representações e
manifestações na realidade pós-moderna.
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A globalização anuncia a ideia de unificação global, aproximando culturas e
conhecimentos, estreitando relações, negócios e estruturas sociais, influenciando e sendo
influenciada por espaços diversos. Essa nova visão de integração defende a ausência de
fronteiras entre pontos distintos do globo e, concomitante a esse processo, os sujeitos
modificam seus espaços e transformam sua realidade em um novo contexto. Porém,
apesar da visão de unificação global, as fronteiras ainda estão presentes no sentido de que
apresentam as singularidades de cada ponto que marcam e deixam representações fortes
e ativas. Culturas variadas e sujeitos diversos que se opõem e se aproximam
simultaneamente estão proporcionando a construção da sociabilidade para o
desenvolvimento da sociedade neste início de século XXI.
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as
sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as
paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e
nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas
localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão
também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que
temos de nós próprios como sujeitos integrados. (HALL, 2006, p. 9)

As novas paisagens sociais modificam-se rapidamente, e com elas, os sujeitos
também são transformados. As produções culturais e as transformações sociais
acumulam-se nos indivíduos, iniciam-se e reiniciam-se novamente umas sobre as outras
numa formação constante e fragmentada dos sujeitos.
Seria conveniente aqui dissociar os conceitos de sujeito e de indivíduo73, para
que os termos não venham a ser visualizados como sinônimos. Podemos entender como
indivíduo o homem com formação engessada, direcionado, um modelo social seguido,
moldado e centralizado pela estrutura condizente com a sociedade em questão. O sujeito
desloca-se de modo diferente da formação do indivíduo. Não tende a ser centralizado,
totalizado. Não incide com a harmonia social. O sujeito se aloca com a multiplicidade
deparada do social para o singular, que, por sua vez, é sempre múltiplo. Preza o seu eu
único e múltiplo, o seu eu-nós.
Para mim, os indivíduos são resultados de uma produção de massa. O
indivíduo é serializado, registrado, modelado. Freud foi o primeiro a
mostrar até que ponto é precária essa noção da totalidade de um ego. A
subjetividade não é passível de totalização ou de centralização no
indivíduo. Uma coisa é a individuação do corpo. Outra é a
multiplicidade dos agenciamentos da subjetivação: a subjetividade é
essencialmente fabricada e modelada no registro do social.
(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 31)

Podemos pensar o sujeito como um ser plural, que assume uma característica de
múltiplas formações, que se integra a sua multiplicidade de agenciamentos. Sua
identidade foi posta à prova, questionada, fracionada e fragmentada à uma estrutura
instável do seu ser. A compreensão sobre o sujeito agora desloca-se do centro da
estabilidade e ramifica-se para as extremidades instáveis, próximas da fronteira das
possibilidades da mudança, das representações.
73
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Esta perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de
deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento —
descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e
cultural quanto de si mesmos — constitui uma "crise de identidade"
para o indivíduo. Como observa o crítico cultural Kobena Mercer, "a
identidade somente se torna uma questão quando está em crise, quando
algo que se supõe como fixo, coerente e estável é deslocado pela
experiência da dúvida e da incerteza" (MERCER, 1990, p. 43). (HALL,
2006, p. 9)

A formação do sujeito moderno, segundo Hall (2006, p. 9) “representa um
processo de transformação tão fundamental e abrangente que somos compelidos a
perguntar se não é a própria modernidade que está sendo transformada”. Talvez estejamos
caminhando para além de um processo identitário. Tal processo, constitui aí, um
deslocamento ou descentração do sujeito, onde, segundo Hall (2006, p. 23), está centrado
em “concepções mutantes do sujeito humano, visto como uma figura discursiva”. A
instabilidade da sua formação não mais o determina a um caráter biológico. Sua
identidade, afirma Hall (2006, p. 13) “torna-se uma celebração móvel: formada e
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”.
A formação do sujeito na pós-modernidade “é definida historicamente, e não
biologicamente” (HALL, 2006, p. 13), não se sustenta como característica inata.
Fragmentações constantes são construídas no decorrer da sua história. Diferentes ações,
concepções e percepções são constantemente modificadas, alteradas, revistas para que se
conecte a uma realidade mais próxima, atual e coerente com a vida.
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um "eu" coerente.
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes
direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo
continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos
uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora "narrativa
do eu" [...]. A identidade plenamente unificada, completa, segura e
coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas
de significação e representação cultural se multiplicam, somos
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos
identificar — ao menos temporariamente. (HALL, 2006, p. 13)

Somos seres em constante transformação. Atualizamo-nos em um processo de
reestruturação com o espaço e com o tempo. O eu é desalojado e alojado novamente do/no
sistema social numa formação contínua. Nesse sentido, podemos pensar a formação do
sujeito pós-moderno num modelo aproximado de status de estar no lugar de ser.
Sendo assim, visualizamos melhor um processo de subjetivação a um processo
de formação de identidade dos sujeitos na pós-modernidade, pois acreditamos numa
formação de circunstâncias transitórias inteiramente acoplada na problemática social,
numa articulação de processos que, segundo Guattari e Rolnik (1996, p. 26) funcionam
“no próprio coração dos indivíduos, em sua maneira de perceber o mundo, de se articular
como tecido urbano, com os processos maquínicos do trabalho, com a ordem social
suporte dessas forças produtivas”.
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Passamos por transformações de diversas ordens sociais, transformações que
alcançam escalas internacionais e produções de natureza industrial, coletiva. A produção
de subjetividade é inseparável de uma práxis social, está vinculada às condições vigentes
na sociedade.
Tudo o que é produzido pela subjetivação capitalística – tudo o que nos
chega pela linguagem, pela família e pelos equipamentos que nos
rodeiam – não é apenas uma questão de ideia, não é apenas uma
transmissão de significações por meio de enunciados significantes.
Tampouco se reduz a modelos de identidade, ou a identificações com
pólos maternos, paternos, etc. Trata-se de sistemas de conexão direta
entre as grandes máquinas produtivas, as grandes máquinas de controle
social e as instâncias psíquicas que definem a maneira de perceber o
mundo. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 27)

Pensar em produção da subjetividade nos leva a evidências intimamente
próximas com os processos de produção econômica. Desenvolvem-se na constituição do
trabalho, na produção avançada da indústria, uma produção econômica que, ao mesmo
tempo, é material e semiótica. São processos complexos, que tecem juntos, se entrelaçam.
Os processos de produção econômica presentes numa sociedade são
extremamente necessários para a competência da produção material, para a confecção do
trabalho e do trabalhador. Essa produção sofre a intervenção das mudanças contínuas que
a sociedade vem sofrendo e, por sua vez, deslocando constantemente a formação dos
sujeitos para outras representações culturais, sociais e históricas.
O processo de subjetivação constitui matéria-prima para a constituição das
relações sociais, seja de toda e qualquer produção, tanto como processos de controle
social como processos de resistências. Fica perceptível como o processo de subjetivação
assume condição importante nas relações de poder, para a formação – ou melhor,
formatação – de sujeitos.
A produção de subjetividade encontra-se, e com um peso cada vez
maior, no seio daquilo que Marx chama de infra-estrutura produtiva.
Isso é muito fácil de verificar. Quando uma potência como os EUA quer
implantar suas possibilidades de expansão econômica num país de
Terceiro Mundo, ela começa, antes de mais nada, a trabalhar os
processos de subjetivação. Sem um trabalho de formação prévia das
forças produtivas e das forças de consumo, sem um trabalho de todos
os meios de semiotização, econômica, comercial, industrial, as
realidades sociais locais não poderão ser controladas. (GUATTARI;
ROLNIK, 1996, p. 28)

Portanto, compreendemos o processo de subjetivação como um processo de
agenciamentos, de controle da linguagem, da produção de sentido impulsionado por uma
força de produção econômica, social, cultural, histórica. Daí, entendemos que os sujeitos
pós-modernos sofrem um processo amplamente fragmentado, ou seja, diversas forças de
produção estão maquinando sobre várias instâncias sociais nas quais os sujeitos estão
presentes.
A subjetividade é produzida por agenciamentos de enunciação. Os
processos de subjetivação, de semiotização – ou seja, toda a produção
de sentido, de eficiência semiótica – não são centrados em agentes
individuais (instâncias intrapsíquicas, egóicas, microssociais), nem
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agentes grupais. Esses processos são duplamente descentrados.
Implicam o funcionamento de máquinas de expressão que podem ser
tanto de natureza extrapessoal, extra-individual (sistemas maquínicos,
econômicos, sociais, tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, de
mídia, enfim, sistemas não antropológicos), quanto de natureza infrahumana, infrapsíquica, infrapessoal (sistemas de percepção, de
sensibilidade, de afeto, de desejo, de representação, de imagens, de
valor, modos de memorização e de produção idéica, sistemas de
inibição e de automatismos, sistemas corporais, orgânicos, biológicos,
fisiológicos, etc.). (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 31)

Assim, como mostram Guattari e Rolnik (1996), a formação da subjetividade dos
sujeitos não se dá apenas em um dado espaço, mas carrega dele diversas formações que
se interligam com a de outros espaços para a integração de um ser que é, ao mesmo tempo,
intrapessoal e extrapessoal. A formação subjetiva, nesse sentido, interligado à perspectiva
de sociedade pós-moderna que abordamos, com suas várias mudanças e transformações,
os conectam a uma formação múltipla, diversa e plural, que só existe com e pelas
diferenças.
ESPAÇO E ENSINO NA ESCOLA PÚBLICA: A INFLUÊNCIA DO ESPAÇO
PARA A FORMAÇÃO DO SUJEITO
Em cada período da história os sujeitos são convidados a repensarem o seu
contexto, seja ele político, social, econômico, cultural, pois a necessidade da mudança
mostra-se sempre presente e atual para o desenvolvimento de uma sociedade. Para tal, a
educação tem sido pensada, definida e entendida como processo que constitui as
possibilidades do desenvolvimento em um determinado espaço. Segundo Andreozzi
(2005, p. 82) “a educação traduz as próprias aspirações sociais, culturais e políticas
presentes na sociedade a que ela está inserida, definindo finalidades sociais que norteiam
suas propostas”.
Nesse sentido, o projeto de educação tem sido retratado como ação que sustenta
finalidades e objetivos decorrentes da relação dos indivíduos com a sociedade. Para
Andreozzi, (2005, p. 80) a educação “acompanha a história humana e tem a função social
de introduzir as novas gerações na sociedade para que esta continue, ou seja, para que a
história se produza. Ao mesmo tempo, a educação se movimenta como caixa de
repercussão do movimento histórico”.
Os movimentos históricos manifestados pelas relações humanas constantes nas
sociedades apresentam características em cada espaço, ou melhor, cada espaço apresenta
seu próprio movimento, único e que expressa as particularidades/pluralidades dos sujeitos
ali presentes. Assim, percebemos o exercício articulador entre educação e os sujeitos em
uma proposta que abarca finalidades sociais e históricas almejadas, que segundo
Andreozzi (2005, p. 82) está pautada na “relação educação/subjetividade articulada à
maneira como a sociedade se organiza historicamente”.
Portanto, percebemos que o processo de ensino constitui um exercício complexo
e rizomático de relações existentes que carregam em si as marcas de todas as outras
marcas que ocorrem fora de seu ambiente escolar. Daí a complexidade de todas as
interações entre esses dois universos, visto, por vezes, como distintos. Para Dayrell (1999,
p. 142) “a educação, portanto, ocorre nos mais diferentes espaços e situações sociais, num
complexo de experiências, relações e atividades, cujos limites estão fixados pela estrutura
material e simbólica da sociedade, em determinado momento histórico”.
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Dessa forma, além de sua função sistematizada de educação, compreendemos a
escola como um lócus de vivências, construções sociais, de produção e integração de
valores, controle e resistências que acaba gerando, nesse mesmo ambiente, um local que
interliga espaços diversos, relações, lideranças, ensinamentos, crenças para a construção
de características bem peculiares.
A escola também se revela como um ambiente de cultura mista, de relações
mútuas, de produção social, científica e cultural, onde no seu interior se acomoda uma
produção construída a partir de uma cultura determinada pelo macrossistema. Essa
multiplicidade cultural da escola, proveniente do entrelaçamento de linhas de produção
dos seus atores e dos espaços consubstanciados em seu interior faz gerar uma
característica particular que a torna específica dentre as demais instituições sociais.
Um primeiro aspecto a constatar é que a escola é polissêmica, ou seja,
tem uma multiplicidade de sentidos. Sendo assim, não podemos
considerá-la como um dado universal, com um sentido único,
principalmente quando este é definido previamente pelo sistema ou
pelos professores. Dizer que a escola é polissêmica implica levar em
conta que seu espaço, seus tempos, suas relações, podem estar sendo
significadas de forma diferenciada, tanto pelos alunos, quanto pelos
professores, dependendo da cultura e projeto dos diversos grupos
sociais nela existentes. (DAYRELL, 1999, p. 144)

É também nesse ambiente, onde os diversos espaços estão presentes, que os
processos de subjetivação se afirmam enquanto processos de formação dos sujeitos. O
espaço pode ser entendido como algo muito mais integrado à vida e ao lugar. É uma
relação viva e constante, de trocas e vivências mútuas. Podemos entender o espaço,
segundo Massey (2008, p. 9), “como uma imbricação de trajetórias, sempre aberto ao
inesperado, ao acaso, e que, enquanto lócus da coexistência contemporânea, é marcado
pela multiplicidade”.
Nesse sentido, o espaço, como proposto por Massey (2008), manifesta as marcas
das subjetividades dos sujeitos, mas também marca esses sujeitos, formando-os. Tem-se
aí uma relação complexa, não só da constituição dos indivíduos, mas das relações
políticas, econômicas e culturais vivenciadas por eles.
Reconhecemos o espaço como produto de inter-relações, como sendo
constituído através de interações, desde a imensidão do global até o
intimamente pequeno (...). Compreendemos o espaço como a esfera da
possibilidade da existência da multiplicidade, no sentido da pluralidade
contemporânea, como a esfera na qual distintas trajetórias coexistem;
como a esfera, portanto, da coexistência da heterogeneidade. Sem
espaço, não há multiplicidade; sem multiplicidade, não há espaço. Se o
espaço é, sem dúvida, o produto de inter-relações, então deve estar
baseado na existência da pluralidade. Multiplicidade e espaço são coconstitutivos. Reconhecemos o espaço como estando sempre em
construção. Precisamente porque o espaço, nesta interpretação, é um
produto de relações-entre, relações que estão, necessariamente,
embutidas em práticas materiais que devem ser efetivadas, ele está
sempre no processo de fazer-se. Jamais está acabado, nunca está
fechado. (MASSEY, 2008. p. 29)

Assim, pensamos que o sujeito tanto influencia quanto é influenciado pelo espaço;
tanto forma quanto é formado por ele. Sujeito e espaço passam a reger a mesma sinfonia
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da formação. Logo, o espaço deixa de ser algo fixo, estático, e passa a ser algo
flexibilizado, um espaço também subjetivo.
Portanto, compreendemos que a escola e o ensino apresentam estruturas
constitutivas de espaços outros. Para Massey (2008, p. 32) “o espaço é, sem dúvida, um
produto de relações, e para que assim o seja tem de haver multiplicidade”. Assim como o
espaço, a escola é o resultado de relações imprevisíveis, de ligações ausentes e
inacabadas. Os sujeitos não estão mais fechados ao seu local, ao seu campo visual, são
sujeitos em processos de desterritorializações, de relações abertas, locais e globais. Eles
estão entre múltiplas trajetórias, presenciando o desafio de um sistema/plano
completamente aberto.
O homem, hoje, não é mais o homem da aldeia; a cultura de hoje não é
cultura de aldeia: estamos vivendo em uma sociedade em que as
relações culturais, políticas, econômicas, científicas e técnicas são
universais, rompendo as fronteiras dos limites individuais e locais. A
nossa escola, portanto, tem de preparar o homem para viver na
sociedade atual e não para viver na sociedade do passado, ou, muito
menos, na do futuro. O que temos diante de nós é o homem presente, a
realidade presente, a sociedade presente. Num mundo de funções
diferenciadas, a escola é a instituição que deve cumprir este papel, de
maneira universal, gratuita e democrática. A família pode realizar este
ato educativo? Algumas famílias, sim. De maneira geral e universal,
não. Temos de garantir, então, que a escola o faça – e a escola estará,
ou não, preparada para fazê-lo. (RODRIGUES, 2001. p. 56).

O mundo e a cultura global atualmente se apresentam sem preâmbulos, as
relações estão cada vez mais estreitas e confusas, e as culturas perceptivelmente enleadas.
É nesse contexto que a escola/ensino se apresenta como lócus de vivências, de costumes,
de representações, produções e atos comunicacionais que elaboram, através dessas ações,
sua particularidade e sua originalidade confrontante com a coexistência de outros espaços,
relações e trajetórias.
Ela [a escola] é influenciada e influencia a realidade social. Sofre as
influências da concepção de cultura, de homem e de cidadania presentes
na sociedade. Ela não se encontra de forma neutra frente às
interferências, nem há como imaginar que poderia ser construída
isolada delas. A escola sofre as interferências e influências do
conhecimento científico e do desenvolvimento da tecnologia. Isto é
óbvio. A escola lida com o universo da cultura. Ela prepara e forma os
indivíduos para o acesso ao conhecimento e para o domínio dos
princípios do desenvolvimento científico e de sua aplicação prática
através da tecnologia. (RODRIGUES, 2001. p. 58).

A escola impreterivelmente está impregnada com o desenvolvimento e a
evolução de toda a cultura, ou melhor, de todas as culturas, de todos os espaços. Ela é a
própria cultura institucionalizada, organizada e transmitida através de sua prática. É na
tarefa escolar/ensino que os sujeitos, não necessariamente reproduzem a cultura tal qual,
mas convivem com a cultura e com os espaços outros.
Não se posicionando como ambiente neutro, nem fechado ao seu processo de
ensino, a escola traduz em seu fazer pedagógico uma abrangência a toda a problemática
presente na sociedade. Tarefa esta que designa sua particularidade educativa para a
formação da cidadania enquanto disseminadora de práticas culturais diversas.
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A escola não é uma instituição neutra frente à realidade social. Temos
de compreender a realidade onde ela se situa para podermos clarear o
grau de interferência e a possibilidade de ela agir também sobre essa
realidade. E que realidade é essa? É a que resulta da totalidade dos atos,
das ações, dos valores, dos princípios em que a escola está colocada e
da realidade histórica que interfere na realidade educacional.
(RODRIGUES, 2001. p. 57).

Por conseguinte, a escola vive a sua própria realidade e apresenta condições
favoráveis e possíveis para mudá-la. Mas isso só se concretiza compreendendo a cultura
da qual faz parte.
A História da Cultura passou-se a avaliar a cultura também como
processo comunicativo, e não como a totalidade dos bens culturais
produzidos pelo homem. As noções que se acoplam mais habitualmente
à de cultura para constituir um universo de abrangência da História
Cultural são as de linguagem (ou comunicação), representações, e de
práticas (práticas culturais, realizadas por seres humanos em relação
uns com os outros e na relação com o mundo, o que em última instância
inclui tanto as práticas discursivas como as práticas não-discursivas).
(BARROS, 2003, p. 147).

Assim, compreendemos que as práticas culturais não estão resumidas à produção
dos bens materiais e aos objetos produzidos pelo homem. É um processo abrangente que
envolve, nesse universo da cultura, toda a produção comunicacional, a linguagem, as
representações e práticas constituídos no decorrer de toda a sua existência. É nesse sentido
que os espaços estão constantemente sendo produzidos através dos entrelaçamentos
relacionais entre os sujeitos, numa teia de múltiplas relações.
Sendo assim, pensamos a escola como um espaço outro, que abarca por si todas
as considerações teóricas sobre o espaço. E por ser um espaço criado com uma intenção
e a partir de relações de sujeitos formados em espaços diferentes constrói uma cena
cultural que desintegra todas as esferas locais e globais, bem como proporciona a
integração das fronteiras de suas singularidades que marcam e deixam representações
fortes e ativas.
O que caracteriza a cena social e cultural contemporânea é precisamente
o apagamento das fronteiras entre instituições e esferas anteriormente
consideradas como distintas e separadas. Revoluções nos sistemas de
informação e comunicação, como a internet, por exemplo, tornam cada
vez mais problemáticas as separações e distinções entre o conhecimento
cotidiano, o conhecimento da cultura de massa e o conhecimento
escolar. É essa permeabilidade que é enfatizada pela perspectiva dos
Estudos Culturais. A teoria curricular crítica vê tanto a indústria cultural
quanto o currículo propriamente escolar como artefatos culturais –
sistemas de significação implicados na produção de identidades e
subjetividades, no contexto de relações de poder. A crítica curricular
torna-se, assim, legitimamente, também crítica cultural. (SILVA, 2003.
p. 141).

Nesse aspecto, compreendemos que a escola compõe sujeitos que carregam, por
meio de suas ações, comportamentos e toda forma de relação, um conjunto de
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informações, saberes, conhecimentos, opiniões, verdades, formações familiares para o
ambiente da sala de aula, dos pátios, da biblioteca, da cantina.
Szpeleta & Rockwell (1986) desenvolvem uma análise em que privilegiam a
ação dos sujeitos, na relação com as estruturas sociais. Assim, a instituição escolar seria
resultado de um confronto de interesses: de um lado, uma organização oficial do sistema
escolar, que “define conteúdos da tarefa central, atribui funções, organiza, separa e
hierarquiza o espaço, a fim de diferenciar trabalhos, definindo idealmente, assim, as
relações sociais”. (SZPELETA; ROCKWELL, 1986 apud DAYRELL, 1999, p.137); de
outro, os sujeitos – alunos, professores, funcionários – que criam uma trama própria de
inter-relações, trazem suas subjetividades fazendo da escola um processo permanente de
produção social.
Para as autoras, em “cada escola interagem diversos processos sociais:
a reprodução das relações sociais, a criação e a transformação de
conhecimentos, a conservação ou destruição da memória coletiva, o
controle e a apropriação da instituição, a resistência e a luta contra o
poder estabelecido.” (idem). Apreender a escola como construção
social implica, assim, compreendê-la no seu fazer cotidiano, onde os
sujeitos não são apenas agentes passivos diante da estrutura. Ao
contrário, trata-se de uma relação em contínua construção, de conflitos
e negociações em função de circunstâncias determinadas. (DAYRELL,
1999. p. 137).

A partir disso, um novo conflito começa a ser despontado. De um lado, a
instituição escolar se reorganiza carregando uma série de valores e regras que devem ser
cumpridas, e de outro, os sujeitos se apresentam como agentes que também possuem suas
particularidades. Esse conflito é chamado por Dayrell (1999, p. 137) de espaço
sociocultural.
A escola, como espaço sociocultural, é entendida, portanto, como um
espaço social próprio, ordenado em dupla dimensão.
Institucionalmente, por um conjunto de normas e regras, que buscam
unificar e delimitar a ação dos seus sujeitos. Cotidianamente, por uma
complexa trama de relações sociais entre os sujeitos envolvidos, que
incluem alianças e conflitos, imposição de normas e estratégias
individuais, ou coletivas, de transgressão e de acordos. Um processo de
apropriação constante dos espaços, das normas, das práticas e dos
saberes que dão forma à vida escolar. Fruto da ação recíproca entre
sujeito e a instituição, esse processo, como tal, é heterogêneo. Nessa
perspectiva, a realidade escolar aparece mediada, no cotidiano, pela
apropriação, elaboração, reelaboração ou repulsa expressas pelos
sujeitos sociais. (EZPELETA; ROCKWELL,1986 apud DAYRELL,
1999, p. 137)

Sendo assim, a escola mostra-se como lugar onde o resultado final desse
confronto não se apresenta mais como um processo fechado, isolado do mundo, não é
também apenas um conjunto de pessoas em prol de um resultado comum, os sujeitos
possuem formações e informações bastante peculiares que se agregam a todo processo de
ensino.
O fruto desse confronto é o resultado composto a partir de várias situações que
se revelam essenciais para que a escola venha a ser construída. É através de um olhar
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sobre a escola e sobre os sujeitos e suas ações, reações, pensamentos, comportamentos,
conversas, discursos, falas, opiniões que o projeto de ensino é elaborado.
Nessa perspectiva, descrever a escola é descrever a formação dessas
práticas e dos seus correlatos. Não se trata, simplesmente, de
caracterizar os protagonistas que atuam no espaço escolar e relacionálos a condições sociais, políticas e econômicas, procedimentos que
poderia sugerir relações de causa e efeito que, muitas vezes, implicam
pressupostos obscuros e simplistas. O que interessa é descrever as
“práticas escolares” e os seus correlatos (objetivados em mentalidades,
conflitos, discursos, procedimentos, hábitos, atitudes, regulamentações,
“resultados escolares”, etc.). Somente o acúmulo sistemático dessas
descrições permitirá compor um quadro compreensivo da situação
escolar, ponto de partida para um esforço de explicação e reformulação.
(AZANHA, 1990. p. 66).

No processo de ensino, essa formação do sujeito torna-se potencialmente evidente,
pois a escola absorve uma grande diversidade de espaços interagidos pelos seus alunos,
professores e demais atores escolares que trazem com eles suas subjetividades advindas
de outros espaços. Porém, essas particularidades não assumem uma posição proeminente
no processo de ensino, como também, em muitas ocasiões, não são visualizadas com a
devida relevância para a aprendizagem do aluno.
Portanto, espaço e ensino/escola firmam-se simultaneamente como processos de
formação na pós-modernidade, influenciam um ao outro na produção de culturas, na
formação de identidades múltiplas, nos movimentos históricos dos sujeitos. Na medida
em que a escola influencia os sujeitos na produção da cultura e na produção de
conhecimento, os processos de subjetivação penetram na escola e influenciam no ensino
para tal produção.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões que foram traçadas nesse texto proporcionaram reflexões acerca
dos espaços e da formação do sujeito na pós-modernidade, assim como, as influências
desses para o processo de ensino na escola pública.
A formação das identidades na pós-modernidade, tópico abordado inicialmente,
assume um caráter fragmentado pois, em consonância com os vários espaços vivenciados
pelos sujeitos trazem características marcantes para a produção cultural e para o processo
de ensino. Acreditamos que as identidades na pós-modernidade apresentam-se
fragilizadas e que, de acordo com as novas paisagens sociais, modificam rapidamente em
um processo histórico.
Os espaços e os sujeitos relacionam-se simultaneamente em processos onde as
trajetórias se chocam em pontos coincidentes e provocam múltiplas possibilidades na
formação dos sujeitos. Os espaços são influenciadores assim como os sujeitos, são
caminhos que se conectam, pontos que se interligam e se articulam como um “tecido
urbano” (Guattari; Rolnik, 1996), pois o espaço pode ser entendido como algo integrado
à vida e ao lugar. É uma relação viva e constante, de trocas e vivências mútuas que
manifestam as marcas da subjetividade dos sujeitos numa relação complexa.
Dessa forma, compreendemos melhor um processo de subjetivação a um
processo de formação de identidade dos sujeitos na pós-modernidade, pois acreditamos
numa formação de circunstâncias transitórias inteiramente acoplada na problemática
social, numa articulação de processos contextuais a vida, a produção econômica, cultural,
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um processo de movimentos históricos e de forças de produção coletiva. Assim,
entendemos o processo de ensino como movimento histórico, de produção de
subjetividade que, é inseparável de uma práxis social, e está vinculada às condições
vigentes na sociedade.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS MANGUEZAIS: um relato de experiência em
uma escola pública de Fortaleza – Ceará
Wellington de Sousa Maciel Junior74

RESUMO
O presente estudo insere-se nas discussões acerca dos sujeitos, as subjetividades e o
ensino, colocando em evidência a formação das subjetividades relacionadas aos processos
de ensino. Diante da problemática ambiental envolvendo os resíduos sólidos, reflexo de
uma sociedade fundamentada nos valores do consumo, percebem-se graves desequilíbrios
no meio ambiente, inclusive no marinho. O presente trabalho tem como objetivo relatar
uma experiência docente que abordou o tema Educação Ambiental em ambientes
costeiros, com foco no ecossistema manguezal no litoral da cidade de Fortaleza- Ceará,
com a realização de oficinas de reciclagem em uma escola pública, no qual, buscou-se
analisar a percepção doa alunos sobre as consequências do descarte inadequado de
resíduos nos manguezais. A metodologia adotada foi baseada em uma pesquisa ação,
possibilitando ao pesquisador uma intervenção dentro de um problemática social,
possibilitando condições de refletir criticamente sobre a temática em questão. As
atividades abordadas neste trabalho de Educação Ambiental proporcionou aos alunos a
construção de conhecimentos, além da conscientização sobre o manguezal e os seus
cuidados.
Palavras-chaves: Educação Ambiental. Manguezal. Oficinas. Escola Pública.

INTRODUÇÃO
A degradação dos ambientes está cada vez mais célere em razão da necessidade
intrínseca do modelo de produção e reprodução vigente que necessita valorizar-se cada
vez mais rápido pela perda tendencial do valor derivado da própria lógica de reprodução
das coisas em nossa sociedade. Dessa forma, a transformação dos ambientes naturais de
forma acelerada e, em muitos casos, não planejada causou e tem causado grandes danos
ao meio ambiente, cujos impactos, no cenário mundial, exigem ações preventivas e
corretivas para minimizar seus efeitos que afetam os ecossistemas terrestres.
Nesse sentido, tem-se a Educação Ambiental como importante elemento para se
pensar toda essa problemática que, aqui, tem como foco ambientes costeiros a partir do
ecossistema manguezal do litoral da cidade de Fortaleza-Ceará. O trabalho foi
desenvolvido junto aos alunos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) III,
referente aos anos iniciais do ensino fundamental II (6º e 7º anos), do turno da noite, nas
aulas de Geografia. A área de aplicação da pesquisa está situada no bairro Caça e Pesca
(Praia do Futuro II), e abrange um ambiente dinâmico e complexo que envolve áreas de
praia, campo de dunas, vegetação de transição, manguezal e um estuário de um rio que
atravessa boa parte da Região Metropolitana da capital cearense.
A modalidade EJA apresenta uma história mais crítica se comparada com a história
da educação básica tida como regular, nesse sentido, a relevância desse trabalho consiste
na contribuição do mesmo para um aprendizado de qualidade em que alunos, conheçam
a importância da Educação Ambiental aplicada em ambientes costeiro.
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Baseada na relação de proximidade dos alunos da escola em questão com a
comunidade do entorno deste bioma, considerou-se como um dos pontos de análise a
localização da instituição ao estar inserida em uma área com tradição do uso dos recursos
naturais do manguezal. Além disso, destaca-se a importância dos manguezais para a
manutenção do equilíbrio ambiental da vida marinha, abrigando nele uma grande
biodiversidade.
O objetivo desta pesquisa, consiste em relatar uma experiência docente com os
alunos da EJA, que abordou o tema Educação Ambiental em ambientes costeiros, com
foco no ecossistema manguezal em uma escola pública na cidade de Fortaleza-Ce. A
proposta metodológica adotada para o desenvolvimento deste trabalho, foi baseada em
uma pesquisa ação, possibilitando ao pesquisador uma intervenção dentro de um
problemática social, possibilitando condições de refletir criticamente sobre a temática em
questão.
CONHECENDO O MANGUEZAL PARA A SUA CONSERVAÇÃO
Áreas de mangue se configuram por serem regiões úmidas e muito importantes
para a natureza tendo sua origem em locais onde ocorrem o encontro de águas de rio com
o mar, onde predominam espécies da flora e da fauna típicas da região. Esses ambientes,
característicos de áreas tropicais e subtropicais, manifestam-se sob temperaturas acima
de 20ºC (MAJOR, 2002) e se desenvolvem nas zonas entre marés, localizando-se,
geralmente, na desembocadura75 de rios, o que lhes sujeita à inundações constantes tanto
por água salgada como por água doce.
Os manguezais são caracterizados como um ecossistema marcado por baixa
diversidade genética, havendo a presença de 28 gêneros e 70 espécies de mangue
(LACERDA, 2002). Nestes, há o predomínio de espécies vegetais halófilas, uma
vegetação típica de manguezal adaptada com a constante umidade e as características
salinas dos solos.
É na perspectiva de caracterização e de conhecer a importância do o ecossistema
manguezal que Souza et al. (2009, p. 53), destacam que essa área:
Trata-se de um ambiente lamacento, encharcado, úmido, rico em
matéria orgânica e com vegetação altamente especializada
(mangue), que atua nos processos de deposição, notadamente de
sedimentos de textura argilosa com elevada concentração de
matéria orgânica em decomposição.

Segundo Souza (2009), a fauna desses ambientes se caracteriza por ser bem
diversificada com crustáceos, peixes, insetos, aves e répteis, estando estes presentes desde
a copa das árvores (área bastante disputada), na margem dos canais e até mesmo entre as
raízes onde estes se protegem, reproduzem, se alimentam e crescem.
Nestas circunstâncias, tanto a fauna como a flora são adaptadas a um solo que de
maneira muito recorrente é inundado. Os solos apresentam altos teores de sal e são
bastante ricos em matéria orgânica. Isso se explica devido a decomposição das folhas,
galhos, restos de animais, dentre outros. São, também, caracterizados por serem pobres
em oxigênio utilizado pelas bactérias para que possam realizar a decomposição desses
materiais, recorrendo-se ao enxofre, o qual é responsável pelo odor característico do
ambiente, principalmente quando este se encontra poluído (QUINÕES, 2000).
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Geografia: lugar onde um curso fluvial despeja suas águas.
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Tais características conferem ao manguezal um ambiente de muita produtividade
que proporciona o crescimento e a sobrevivência de várias espécies. Assim, os
manguezais se destacam como um ecossistema de grande importância no equilíbrio
ecológico que se consolidam como região bastante favorável para o desenvolvimento de
muitas espécies de animais e plantas. Além da importância ecológica (alimentação,
reserva de nutrientes, entre outros), essa região apresenta relevância socioeconômica
tendo em vista seu uso por muitas comunidades tradicionais.
No Brasil, esses ambientes são protegidos pela legislação federal a partir da lei nº
12.651/2012, destacando a importância que estes representam no ecossistema onde sua
destruição pode ocasionar grandes prejuízos alterando toda a cadeia que envolve os
ambientes marinhos.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AMBIENTES COSTEIROS
Fazendo uma reflexão quanto às práticas sociais marcadas por um contexto de
atuante degradação do meio ambiente e de seus ecossistemas, são necessárias articulações
quanto à percepção da Educação Ambiental potencializando o comprometimento das
populações a partir da sustentabilidade socioambiental, pois não é de hoje que a relação
entre homem e os manguezais se caracterizam pelo pouco conhecimento da importância
biológica desse ecossistema. A ocupação descontrolada desses locais aliadas à falta de
infraestrutura para garantir a qualidade de vida das comunidades ribeirinhas marca a
história das relações dos indivíduos com esse ecossistema marinho.
A Educação Ambiental manifesta-se como uma resposta de preocupações
notáveis na busca de garantir uma convivência mais harmônica com a natureza, tendo em
vista a rapidez dos processos de degradação do meio ambiente, associado ao padrão
tecnológico pautado na perspectiva que os recursos seriam inesgotáveis.
Segundo a UNESCO (2005, p. 44), “Educação ambiental é uma disciplina bem
estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de
conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente”.
Assim, a Educação Ambiental surge alicerçada numa forma abrangente de
educação que se propõe a atingir todos os cidadãos por meio de um processo pedagógico
participativo permanente visando instigar no indivíduo uma consciência crítica sob a
problemática ambiental (GUERRA; ABÍLIO, 2006). Ao abordar as questões ambientais
no cotidiano das pessoas, objetiva-se a criação de uma nova prática nas relações entre o
ser humano, sociedade e natureza (ABÍLIO, 2008). Sendo assim, busca-se promover uma
reavaliação das atitudes individuais e coletivas dos indivíduos, assim como empenhar-se
na busca de resultados na solução de problemas ambientais que comprometam a
qualidade de vida das pessoas. Logo, a EA “assume uma função de transformação, onde
o engajamento e a responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial para
promover um novo tipo de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável” (JACOBI,
2003, p. 193).
Devido sua grande valor econômico, os ecossistemas manguezais são degradados
diariamente pela ação e ocupação do homem nestes espaços. Essa ação desordenada devese principalmente ao fato desses locais apresentarem condições favoráveis a seus
interesses, dentre eles a pesca, oferta de água, possibilidade de despejo de rejeitos e
pressão do mercado imobiliário, sendo atividades impróprias ao desenvolvimento desse
ecossistema. Dessa forma, Souza et al. (2009) abordam que:
[...] O mangue é constantemente devastado para a retirada de madeira
lenhosa que serve como matriz energética ou para a construção civil. A
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atividade salineira, [...] a expansão urbana invadindo estas áreas, para
fins de moradia ou empreendimentos turísticos e industriais,
impactaram irreversivelmente o sistema ambiental.

As agressões provenientes da ação humana sobre os manguezais ameaçam sua
sobrevivência. “Caso não sejam tomadas rapidamente medidas efetivas para conservação,
preservação e conscientização da importância deste ecossistema para natureza, os
manguezais tendem a se extinguir colocando em risco todo o equilíbrio da zona costeira
[...]” (BRASIL, 2001, p. 6).
É importante ressaltar que não só a poluição e contaminação dos ambientes
marinhos agem de forma negativa sobre esses ecossistemas, mas também a pesca
predatória, o turismo desordenado, a educação ambiental ausente ou insuficiente, a falta
de planejamento adequado na estruturação imobiliária e o desconhecimento da
importância biológica e da rica biodiversidade presente nesse ambiente.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O lugar denominado Caça e Pesca está situado no litoral Leste de Fortaleza,
limitando-se ao Norte pelo leito (sob trecho de mata de transição e tabuleiro de dunas
fixas) da Avenida Padre Antônio Tomás, ao Sul pelo estuário do Rio Cocó (margem
esquerda), a Oeste pelas dunas da Avenida Trajano de Medeiros onde localiza-se a Praia
do Titanzinho, no Serviluz, e a Leste pela Praia do Futuro, assim como o Oceano
Atlântico.
A escola em está localizada no bairro Caça e Pesca, Praia do Futuro II, em
Fortaleza – Ceará, estando ela bem localizada no bairro, na parte mais central, não
oferecendo dificuldades de acesso aos professores, alunos e toda comunidade escolar.
Situa-se em frente à Avenida Dioguinho que se estende praticamente por todo o bairro,
conforme representado pela Imagem 1.
Imagem 1: Localização da escola.
Fonte: Google Maps (2018).

A proposta desenvolvida neste trabalho foi realizada junto aos alunos da Educação
de Jovens e Adultos (EJA), do turno da noite, modalidade esta que apresenta uma história
mais crítica se comparada com a história da educação básica, pois nela encontram-se
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interesses menos consensuais do que a educação da infância e da adolescência,
principalmente quando esses jovens, adultos e idosos são trabalhadores, subempregados,
oprimidos e, muitas vezes, excluídos dos espaços educacionais. E tão importante quanto
o direito à escola é a garantia de que todos tenham uma educação de qualidade e conheçam
a importância da educação ambiental, bem como da preservação do ambiente em que
residem.
As atividades realizadas na pesquisa com enfoque nas questões ambientais do
manguezal foram realizadas mediante etapas construídas na sala de aula, sendo
desenvolvidas durante todo mês de maio de 2018 nas aulas de Geografia junto aos alunos
da EJA III. Dentre as principais etapas planejadas e realizadas juntos aos alunos da EJA
III, podem ser destacadas: o planejamento, levantamento de informações e diagnóstico
do manguezal e suas especificidades, plano de atividade de campo, execução da ação e
discussão em grupos sobre as atividades realizadas.
A proposta da abordagem da degradação do bioma e suas respectivas
consequências teve como atividade-fim o desenvolvimento de uma oficina de reciclagem
dos resíduos retirados do mangue do Caça e Pesca, sendo essa a principal estratégia
metodológica de abordagem neste trabalho, no qual se propôs a refletir como seria
possível diminuir os impactos causados pela ação antrópica na área em questão. É nesta
perspectiva de conscientização que se buscou trazer à tona debates das verdadeiras causas
da degradação ambiental, assim como buscar possíveis soluções coletivas para a
mitigação dos problemas diagnosticados.
Na visita ao manguezal do Caça e Pesca e o estuário do Rio Cocó realizada com
os alunos da escola, foi possível identificar algumas espécies da fauna e da flora do
manguezal destacando, principalmente através da observação, o estado de conservação
do ambiente.
Do ponto de vista metodológico, a abordagem da pesquisa destaca-se como uma
pesquisa-ação, sendo esta uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão
coletiva por um determinado grupo de participantes, com o objetivo de refletir suas
práticas sociais e educacionais.
O RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A ATIVIDADE DESENVOLVIDA
A idealização de um projeto de educação ambiental no bairro Caça e Pesca com
os alunos da EJA surgiu a partir do primeiro contato com a área em questão. O despertar
para o interesse de tal atividade foi resultado de observações no caminho diário até a
escola, no qual se perceberam vários resíduos espalhados pelas ruas do bairro que, em
grande parte, poderiam ser reutilizados para outros fins que não o descarte.
A opção de fazer um recorte e escolher o mangue do Caça e Pesca, dentre os
ecossistemas marinhos para o desenvolvimento desta atividade, foi resultado do interesse
dos alunos que surgiu durante as aulas de Geografia, que sempre comentavam algo
relacionado ao mangue demonstrando curiosidade e desejo de aprender sobre o tema,
considerando que muitos moram próximo à área e/ou direta ou indiretamente possuem
renda mensal familiar oriunda do manguezal.
A proposta se fortaleceu e começou, de fato, a ser pensada quando foi solicitado
pela coordenação pedagógica da escola que os professores de Geografia e Ciências
pensassem em um projeto para ser apresentado na Feira de Ciências 2018, que teve como
título “As ações do homem sobre o meio ambiente” com intuito de despertar uma
consciência crítica nos alunos, assim como alertá-los para as ações humanas sobre o meio
ambiente e suas consequências.
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O projeto foi elaborado e aplicado junto aos alunos da EJA III, contando com a
participação de 15 alunos, dos quais 10 realizaram o trabalho de campo indo até o mangue
para a realização da coleta dos resíduos e a confecção dos materiais. Os demais que não
puderam estar presentes no dia do encontro realizaram um trabalho com a mesma
proposta, sendo apresentado também na Feira de Ciências da escola.
A educação desses jovens e adultos trata-se de uma modalidade específica da
educação básica que tem como objetivo promover a inclusão escolar de um público que,
por motivos diversos, foram excluídos da educação durante sua infância ou adolescência.
A realidade de cada aluno presente evidencia, em muitos casos, pessoas que vivem no
mundo do trabalho, com responsabilidades sociais e familiares, com seus valores éticos e
morais formados a partir da experiência, do ambiente e da realidade em que estão
inseridos.
A importância em desenvolver um projeto de educação ambiental com foco na
área onde estão inseridos os alunos da EJA está no fato deste ser um assunto de grande
relevância social, no qual se encontram constantemente situações em que pessoas daquele
meio social não conseguem exatamente entender os verdadeiros riscos e as proporções da
degradação dos ecossistemas marinhos. Assim, o uso da educação ambiental deve ser
aplicado no dia a dia, seja nas escolas, nas ruas, no trabalho ou dentro de casa, uma vez
que a educação pode cumprir a tarefa de dar acesso à informação e garantir que a todas
as pessoas tenham o direito de desfrutar de um ambiente saudável.
O encontro para a realização da coleta dos resíduos ocorreu no dia 27 de maio de
2018, com o objetivo de conhecer mais detalhes do manguezal, assim como realizar a
limpeza em alguns dos espaços visitados. Ao chegar no primeiro ponto de coleta, foi
realizada uma exposição oral do ambiente para relembrar algumas informações já
discutidas na sala de aula destacando, principalmente, sua importância como ecossistema
e suas características naturais como fauna, flora e solo.
No término da coleta dos resíduos e da aula, os alunos foram direcionados a casa
de uma das alunas da turma que mora em frente ao mangue do Caça e Pesca, na qual a
mesma cedeu o espaço de sua residência para a realização das últimas etapas para a
finalização do projeto: a confecção dos produtos reutilizados.
Todos os trabalhos confeccionados foram apresentados na Feira de Ciências no
dia 5 de junho de 2018, abrangendo diferentes temáticas, discutindo a importância da
preservação dos ecossistemas marinhos e a apresentação do material produzido.
Após a Feira de Ciências, foi realizada uma roda de conversa para discutir e
compreender as apreensões dos alunos sobre a realização da atividade tendo como prática
final uma ação ambiental no manguezal para a realização de resíduos na área em questão,
sendo notável o entusiasmo dos alunos ao abordarem o quanto gostaram da experiência,
ainda mais por ser um atividade diferenciada na modalidade da EJA, estimulando-os e
contribuindo para a redução do número de evasões, bastante presentes neste seguimento
de ensino.
A percepção dos alunos sobre o mangue e suas principais características foi
investigada e analisada por meio da aplicação de perguntas sobre a temática e a atividade
realizada. A opção metodológica da utilização desse instrumento solidificou-se como
uma metodologia satisfatória por resgatar seus saberes sobre o assunto em questão. Os 13
alunos (dois faltaram na data da roda de conversa) que responderam ao questionário estão,
neste trabalho, identificados pelas iniciais de seus respectivos nomes. Analisando as
repostas após a visita ao ambiente de estudo e a realização da oficina de reciclagem,
verificou-se que os alunos agregaram maiores conhecimentos nas suas respostas.
Quanto a definição do manguezal, os alunos apontaram-no como um local onde
ocorre a reprodução do caranguejo (62%), tendo em vista a importância econômica para
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a comunidade. Além do destaque do caranguejo, ressaltaram que o manguezal “[...] é uma
mistura de árvores, trepadeiras onde podemos encontrar várias espécies de animais e,
além disso, é parte da natureza” (J. C., 2018). Destacou-se, também, “[...] é uma água
parada com plantas, lama [...]” (M. G., 2018); “[...] é um local onde se encontra uma
terra que possui lamas e árvores diferentes que só nascem no mangue” (M. D. R., 2018);
“[...] é um local de encontro das águas do rio e do mar” (L. S., 2018). Observa-se, assim,
que 38% dos alunos abordaram sobre as características discutidas em sala de aula, assim
como informações vislumbradas na visita ao manguezal.
Quando perguntados sobre quais as atitudes tomadas pelos alunos diante do lixo
encontrado no mangue no seu cotidiano, foram tecidas respostas como: “[...] muita
decepção, as pessoas não cuidam do seu próprio lixo” (A. M. S., 2018), “[...] se der para
“mim” trazer comigo, eu trago!” (J. G. P. S., 2018), “[...] eu fico muito triste por ver todo
aquele lixo” (A. R. M. V., 2018), “[...] deixaria lá, porque não temos costume de limpar”
(F. C. S., 2018), “[...] pra ser sincero eu só observo, infelizmente virou rotina encontrar
lixo no mangue que parece até normal, infelizmente” (J. C., 2018), “[...] eu limpo o que
eu puder” (M. G., 2018).
Com relação as principais consequências da extinção do manguezal, foram obtidas
respostas do tipo: “[...] não teria mais caranguejo, camarão e siri”, “[...] não teria mais
de onde a gente tirar um meio de alimentação” (F. S. C., 2018), “[...] seria muito ruim,
pois não existiria mais as espécies presentes ali” (F. C. S., 2018), “[...] eu acho que iria
afetar grande parte das pessoas que moram perto do manguezal, assim como a nossa
comunidade do Caça e Pesca” (J. C. 2018). É perceptível que o manguezal é retratado
pelos moradores como um ambiente que colabora na subsistência da população mais
humilde do bairro, cuja destruição de seus recursos representa a deterioração dos hábitos
de sobrevivência em ambientes litorâneos.
A questão que obteve o maior número de respostas satisfatórias (92%) foi a que
questionava sobre o que poderia ser feito para conservar o manguezal, cujas principais
respostas encontram-se a seguir: “[...] orientar todas as pessoas que ao consumirem
alguma coisa não jogar no mangue e sim no lixo” (L. S., 2018), “[...] não jogar lixo,
esgotos e nenhuma construção nas áreas de mangue” (J. C., 2018), “[...] fazer vistoria
direta” (R. R., 2018), “[...] sempre jogar lixo no lixo” (F. M. S. L., 2018). Tais respostas
evidenciam que as ações desenvolvidas junto com os alunos sensibilizaram os moradores,
o que contribuiu para a promoção de uma educação ambiental visando a mudança
atitudinal e de hábitos dos mesmos.
Quanto ao entendimento da educação ambiental, destacaram-se as seguintes
respostas: “[...] conservar a natureza, não jogar lixo e evitar queimadas” (A. M. S.,
2018), “[...] educar as pessoas para o meio ambiente” (M. D. R., 2018), “[...] aprender a
reciclar, juntar restos de comida para dar aos animais” (J. G. P. S., 2018), “[...] que dá
para aproveitar muita coisa como garrafas, vidro, caixas, latinhas, entre outras coisas”
(A. R. M. V., 2018), “[...] é você cuidar do nosso lugar” (R. R., 2018). Os princípios da
reciclagem foram introduzidos na comunidade por meio da realização da oficina de
reciclagem, evidenciando que através da educação e orientação ambiental a população
compreendeu na prática as ações que devem praticar para preservar o manguezal.
Muitos são os estudos referentes à importância da aula de campo e as oficinas de
aprendizagem de formação cidadã que contribuem para o desenvolvimento do
pensamento crítico dos alunos. São essas ações que despertam a mente e a capacidade de
aprender, pois se caracterizam como espaços estimulantes, e é nessa perspectiva que a
atividade de campo possibilitou o contato direto com o ambiente de estudo fora dos muros
da escola. Sendo assim, considera-se que quando se trabalha as questões ambientais, o
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professor, enquanto profissional da educação, tem o desafio de despertar a formação da
consciência ambiental dos alunos, assim como desenvolver o exercício da cidadania.
Ao abordar as questões do mangue e os impactos que este vem sofrendo ao longo
dos anos, tornou-se fundamental tais discussões tendo em vista a realidade próxima dos
grupos envolvidos que fizeram parte desta pesquisa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação ambiental representa uma forma abrangente de educação que
contempla todos os sujeitos da sociedade por meio de mecanismos pedagógicos com o
objetivo de despertar nos indivíduos conhecimentos e consciência crítica sobre as
questões ambientais. Nesse cenário, em se tratando dos espaços litorâneos, observa-se
uma imensa quantidade de resíduos e substâncias químicas lançadas constantemente
nessas regiões prejudicando o desenvolvimento da vida marinha, assim como o
comprometimento dos alimentos que também são afetados.
O desenvolvimento deste trabalho foi fortalecido com a realização de uma visita
de campo ao ambiente natural, ocorrendo a exploração das principais características do
mangue, assim como a coleta de resíduos junto aos alunos para, posteriormente, ocorrer
uma oficina de reciclagem com os materiais recolhidos no manguezal.
As análises das aulas revelaram que os alunos possuíam conhecimentos prévios
sobre os assuntos abordados em sala de aula e até mesmo na visita ao ecossistema em
destaque. Esse fator está relacionado à proximidade dos alunos com o ambiente
pesquisado, todavia, apesar da existência desse conhecimento prévio, percebeu-se que
parte dos alunos tinha pouco conhecimento sobre as questões ambientais, sociais e
econômicas do mangue.
Dessa forma, verifica-se a importância e necessidade da criação de atividades que
possam envolver os alunos e levá-los a refletir sobre a ação do homem no meio ambiente.
Compreendeu-se, portanto, que o indivíduo, ao perceber sua relação com as questões a
sua volta, possibilita a criação de uma efetiva consciência de participação contribuindo
para o cuidado com os ambientes naturais e, consequentemente, na melhoria da qualidade
de vida.
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RESUMO
Tem-se presenciado no universo escolar ou mesmo na educação, uma inquietação e
variadas produções que tematizam questões relacionadas ao ensino da leitura e,
especificamente, da leitura literária na escola. Este estudo propõe-se verificar como se dá
o trabalho com a leitura de duas professoras: uma do 2º (segundo ano do Ensino
Fundamental), e outra do terceiro 3º(ano), em uma escola Municipal de Lucrécia/RN.
Assim, como respaldo teórico, subsidiou-se, basicamente, em teóricos como Kato (1985),
Kleiman (1995), Geraldi (2000), Zilberman (2001), Martins (2007), dentre outros que
tematizam sobre o ensino de leitura na escola. Como esta pesquisa apresenta pouca
duração realizou-se um recorte do corpus, escolheu-se (02) dois professores de anos
diferente, pois entende-se ser capaz de ser realizada. Elaborou-se um questionário
semiestruturado, ao qual foi aplicado a duas professoras da escola pesquisada. Logo,
pode-se dizer que como apresenta Freire (1984, p. 11): “o ato de ler não se esgota na
decodificação pura da palavra escrita, mas, antecipa e se alonga na inteligência do
mundo”. Portanto, a visão de mundo, a experiência e os conhecimentos prévios dos
sujeitos leitores são fundamentais para a compreensão dos significados que se atribuem
aquilo que é lido. Por fim, esta pesquisa proporcionou refletir sobre como está sendo
implementado o ensino de literatura na escola pesquisada, bem como, pode-se relacionar
os conhecimentos teóricos das professoras público alvo desse estudo ao prático.
Palavras-chave: Leitura. Ensino. Teoria. Prática.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Tem-se presenciado no universo escolar ou mesmo na educação, uma inquietação
e variadas produções que tematizam questões relacionadas ao ensino da leitura e,
especificamente, da leitura literária na escola. Assim sendo, percebe-se que esses estudos,
em alguns casos, procuram refletir sobre as concepções que orientam as práticas de leitura
e de ensino de leitura nas escolas, revelando que, para alguns, a leitura é prazer, poder,
saber, desejo, divertimento e fruição, para outros é algo mais formal, é escolar. E ainda
tem os que veem como dever, obrigação, ritual, utilidade, conhecimento e informação.
Ou seja, independentemente do modo como é entendida, a leitura sempre estará presente
nas práticas sociais dos sujeitos, sendo assim, entende-se ser imprescindível na formação
de uma pessoa crítica e participativa na vida em sociedade.
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Assim considerando o valor da leitura na formação dos sujeitos sociais, é que vêse a necessidade de realizar este estudo, no qual propõe-se verificar como se dá o trabalho
com a leitura de duas professoras: uma do 2º (segundo ano do Ensino Fundamental), e
outra do terceiro 3º(ano) em uma escola Municipal de Lucrécia/RN. Como esta pesquisa
apresenta pouca duração realizou-se um recorte do corpus, escolheu-se (2) dois
professores de anos diferente, pois entende-se ser capaz de ser realizada.
E, por ser conhecedores de que, para formar leitores competentes, o professor
precisa subsidiar de variadas metodologias, de modo a facilitar a construção do
conhecimento do aluno, atentando para a funcionalidade dos conteúdos trabalhados, de
modo a proporcionar atividades didáticas e, contextualizada que sejam de interesse do
aluno e atenda, principalmente, as demandas da sociedade. Com base no discutido,
buscou-se analisar como se efetiva as práticas de leitura literária desenvolvidas em sala
de aula, atentando para que tipos de leitores a escola está formando.
Para efetivação desta pesquisa, elaboramos um questionário semiestruturado, ao
qual foi aplicado a duas professoras da escola pesquisada. A escolha por esse objeto de
pesquisa deveu-se ao fato de acreditar que, através do questionário se pode conhecer se
as falas das professoras refletem os conhecimentos teóricos discutidos pelos estudiosos
da área.
Considerando o objeto de estudo, e os métodos de pesquisa aqui empregados, esse
estudo se caracteriza como uma pesquisa de campo, de cunho descritivo e interpretativo,
sendo orientada por uma abordagem qualitativa. Assim, como respaldo teórico,
subsidiou-se, basicamente, em teóricos como Kato (1985), Kleiman (1995), Geraldi
(2000), Zilberman (2001), Martins (2007), dentre outros que tematizam sobre o ensino de
leitura na escola. Por fim, a organização desta pesquisa se estrutura em dois momentos:
relatos teóricos e a outra, análise dos dados.
A FORMAÇÃO DO LEITOR LITERÁRIO
O contato das crianças com o universo literário no período de alfabetização no
âmbito escolar pode trazer benefícios valiosos, pois quando se permite ao leitor a
possibilidade de se familiarizar com as surpresas, descobertas, imaginações e as visões
plurais que lhes são reservadas pela linguagem literária, a sua capacidade crítica se amplia
no convívio com o novo, e responde de maneira criativa e crítica.
Compreendendo a importância da leitura literária na formação do sujeito social
surge algumas indagações: Como se pode formar um leitor com a leitura literária? Será
que a leitura literária forma e/ou deforma? Essas e outras questões devem fazer parte do
cotidiano escolar do professor, visto que a literatura com seu poder de encantar, bem
como de formar, deve ser um forte aliado para o desenvolvimento da capacidade crítica
do leitor. Emília Ferreira em uma entrevista concebida a “TV escola” apresenta que a
alfabetização não deve ser desenvolvida com cartilhas, mas sim, com a leitura literária.
Isso porque as leituras das cartilhas para a autora são artificiais, apresenta que as crianças
leem pela imagem e não pelo escrito.
A opção de alfabetizar com literatura exige do professor um nível de
conhecimento teórico e, sobretudo metodológico a respeito de como utilizar a leitura a
literária de maneira que desperte o saber, prazer e poder no leitor sobre o que está lendo.
Para isso, o professor terá que ser um bom leitor, pois não se forma bons leitores sem que
seja um leitor competente. Partindo desse entendimento, é interessante que o professor,
planeje os momentos de leituras de forma atrativa. Assim, as cartilhas na prática de
alfabetização parecem apresenta-se como sendo uma proposta, de certo modo, fechada,
possuíssem muitas vezes sequencias de ações considerando a aquisição do conhecimento
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como se acontecesse de forma homogenia. Por fim, o que se percebe é que certas
atividades expressas nos livros didáticos nem sempre correspondem à realidade da
criança.
Mas, o professor como mediador precisa prepara-se de modo que a mediação seja
satisfatória para os leitores. Caminhando por essa lógica, se acredita ser necessário que
se conheça as habilidades e conhecimentos que a leitura proporciona ao sujeito. Só assim,
o leitor pode então, perceber as variadas possibilidades que a leitura pode lhes
proporcionar.
Assim, parece que a formação do leitor depende de várias questões como a
formação do professor, o modo como é introduzido à leitura para as crianças, o nível de
letramento do aluno, ou de suas capacidades cognitivas, as leituras desenvolvidas dentre
outros fatores.
Assim, pode-se dizer que a literatura pode ser vista como algo que possibilita o
leitor criar um universo, realista ou fantástico, imaginário ou real. Ou seja, os sujeitos,
as coisas, os fatos, o tempo, mesmo que se assemelhem aos que podemos reconhecer no
mundo real, pode assumir uma demissão diferente, como pertencer ao universo da ficção.
Assim, falar em literatura é discutir a vida através da ficção. Parafraseando Compagnom
(2006) deve-se não considerar o que é literatura, mas sim, quando é literatura, pois a
segunda sugestão envolve o contexto em que a obra se insere.
Logo, ensinar literatura na atualidade não é apenas saber selecionar uma variedade
de textos - poemas, poesias, romances, dentre outros -, ou autores, e distribuir em escolas
literária, mas sim, é apresentar para o leitor o caráter atemporal, ficcional, maravilhoso,
bem como, a função simbólica e social da narrativa literária, seja em qual suporte ela se
apresente.
Daí, vemos ser fundamental que as escolas possuam propostas pedagógicas com
concepções de leitura clara, bem como busquem a melhor estratégia para se trabalhar com
leitura literária, pois a literatura é concebida como meio propulsor do gosto pelo ato de
ler.
Tem-se visto que algumas vezes, devido à má aplicabilidade da leitura literária na
escola o deslumbramento pelas narrativas literárias vai, gradativamente, dando espaço à
apatia, e até ao aborrecimento. Isso posto, devido se observar nas escolas o
posicionamento de professores e bibliotecárias sobre o descaso dos alunos quanto a livros
de literatura. Esse fato vem ocasionando problema ao educando e, consequentemente a
sociedade, visto que a criticidade do aluno fica cada vez mais restrita, apresentando
aversão à literatura, talvez essa manifestação em não gostarem da literatura é uma forma
de poderem demonstrar o seu protesto.
Vale destacar que, se é fato que existem fatores externos à escola que favorecem
o despertar do aluno no mundo da leitura, por outro lado não se a escola não procurar
estratégias de leitura que favoreça o gosto pela leitura, pode desenvolvimento no aluno a
aversão às leituras, principalmente as literárias, já que é no ambiente escolar que as
narrativas literárias, devem serem direcionadas para a fruição, para o prazer, poder e
saber. Só desenvolvendo maneiras prazerosas de leitura que a escola não utilizará a
literatura como pretexto para o ensino, principalmente de língua portuguesa - e não da
própria literatura -, dando espaço a uma catequização na escola.
Caminhando por essa lógica, o entendimento das concepções e práticas
pedagógicas para o ensino da literatura é de fundamental importância para embasar as
ações envolvidas na formação do leitor. Daí, ser relevante que a escola possua uma
proposta pedagógica que considere o desenvolvimento crítico e subjetivo do aluno. Para
alcançar esse objetivo necessário se faz que o professor esteja a par das concepções de
educação que considere o aluno como protagonista na construção do conhecimento.
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LEITURA LITERÁRIA NA SALA DE AULA
Por acreditar que o imaginário, está ligado a emoção, a afetividade a subjetividade,
é que acreditamos na relevância deste estudo, uma vez que a literatura deve apresentar-se
como algo capaz de desenvolver no leitor a construção do conhecimento dando margem
a representação simbólica. A partir desse entendimento, vemos a importância de
conhecermos como é representado, o prazer, o poder e o saber, na formação do leitor de
literatura, visto que tal como propõe Elias José (2007, p. 18), “[...] é preciso ler: pelo
prazer pelo saber e para obter poder”. Assim, seguindo essa linha de raciocínio é que
procuramos justificar o objeto de estudo ora proposto, uma vez que as narrativas literárias
quando bem implementada na sala de aula pode possibilitar ao aluno desenvolver várias
habilidades, inclusive o pensamento crítico. Partindo dessa proposição, parece ser de
grande importância que o professor seja um leitor competente, ou melhor, seja um bom
leitor para que possa formar leitores competentes. Vale lembrar que competente aqui é
entendido como um leitor assíduo que ler por prazer, poder e saber. É nesse universo que
podemos desenvolver a nossa capacidade subjetiva.
Caminhando por essa lógica falar em literatura é falar em vida, mesmo que
apresentada através da ficcionalidade, sugestivamente é essa capacidade que tem os textos
literários de possibilitar ao leitor viajar por meio das fantasias. Mediante o discutido,
recorremos ao que defende Solé (2008), no que se refere à leitura, pois dialoga que não
se deve iniciar nenhuma atividade de leitura sem que os alunos sejam motivados para ela,
ou seja, sem que lhe atribuam sentido, ou significado. Os alunos precisam saber
parafraseando Freire (1984) podemos sugerir que a leitura empírica precede a leitura da
palavra e a leitura desta, consequentemente aperfeiçoa a leitura daquela. Os alunos
precisam conhecer os objetivos que se pretende alcançar com a leitura, pois o que torna a
leitura uma tarefa árdua, tediosa, desmotivada talvez seja o fato da ausência de objetivos
e planejamentos definidos por parte do professor. Para Brown (1984, apud SOLÉ, 2008,
p. 92): “os objetivos da leitura determinam a forma em que um leitor se situa frente a ela
e controla a consecução do seu objetivo, isto é, a compreensão do texto”. Ou seja,
compreende-se que a leitura seja a literária ou não deve ser realizada com prazer, saber e
poder.
Portanto, a leitura, principalmente a literária pode favorecer o desenvolvimento
das possibilidades de interlocução, e de interação entre sujeitos, pois sugestivamente pode
permite-lhes compreender, criticar e avaliar os modos de compreensão de mundo, das
coisas, do outro e suas relações, bem como considerar a estética como imprescindível no
mudo da ficção.
Dessa forma, hipoteticamente, a literatura infantil quando bem implementada em
sala de aula poder transformar-se em uma das formas eficazes de suscitar o gosto pela
leitura na criança, pois conforme postula Goulart (2007, p. 64-65): “[...] a literatura nos
letra e nos liberta, apresentando-nos diferentes modos de vida social, socializando-nos e
politizando-nos de várias maneiras[...]”. O teórico parece apresentar que a literatura, além
de letrar pode libertar. A partir disso, podemos dizer que talvez a formação do professor
possa influir na qualidade do ensino de leitura na escola. Se de fato, “A leitura se faz a
partir de um espectro múltiplo: homem, ação social e o conhecimento” (ALMEIDA,
2008, p. 22) acredita-se ser a literatura uma forma que pode proporcionar o
desenvolvimento das categorias de análise ora propostas.
Assim, como forma de facilitar a coleta de dados realizar alguns questionamentos
com duas professoras, uma do segundo ano do Ensino Fundamental, e outra do terceiro
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ano de uma escola pública de Lucrécia/RN. Para identificação das professoras, chamamse professora A, e, professora B. Assim, delineou-se o questionário a seguir:
QUESTIONAMENTO N°: 01:
Como você trabalha Literatura Infantil?
PROFESSORA “A”:
Com contação de história, dramatização, produção de texto e desenho livre.

PROFESSORA “B”:
Trabalho com o objetivo de ler para os educandos, após fazemos uma segunda leitura
com o mundo da imaginação onde os mesmos possam fazer suas descobertas com a
leitura e com a literatura infantil que requer imaginações e fantasias.
A professora “A” parece apresentar uma resposta bastante sucinta, relatou que
trabalha a literatura infantil com “contação de história, dramatização, produção de texto
e desenho livre”. Consideramos sua resposta positiva. No entanto, sentimos falta em sua
fala em dizer que trabalha com as narrativas literárias, bem como sua aula de leituras são
sempre planejadas. Sua resposta nos faz remeter-nos aos postulados de Sacristan (1998)
quando apresenta: “O plano prévio é o que permite, paradoxalmente, um marco para a
improvisação e criatividade do docente. O plano delimita a prática, mas oferece um marco
de possibilidades abertas. (SACRISTÁN, 1998, p.279).
Já a professora “B” iniciou sua fala relatando sobre sua metodologia de trabalhar
a leitura. Apresenta que ler com os alunos, deixando emergir que assim possibilita ao
aluno fluir na imaginação. Será que se os alunos lessem sozinhos tentando construir
sentido não viajaria muito mais na imaginação? Para Abramovich (2008, p.17): “Ler
histórias para crianças, sempre, sempre... É poder sorrir, rir, gargalhar com as situações
vividas pelas personagens, [...] e, então, poder ser um pouco cúmplice desse momento de
humor, de brincadeiras, de divertimento [...]”. Sugestivamente, não podemos ler histórias
para crianças de qualquer maneira, visto que o que se pretende é desenvolver a leitura de
forma prazerosa, sem desconsiderar o processo de letramento e, muito menos a questão
estética. Devemos sim, ser facilitadores do encantamento literário por parte das crianças
instigando seus conhecimentos e sua imaginação, de modo que elas consigam fazer suas
próprias descobertas. Dessa maneira, acreditamos que estar-se desenvolvendo o poder, o
prazer e o saber através da literatura.
QUESTIONAMENTO N°: 02:
Você considera a literatura como uma leitura importante no desenvolvimento do
aluno? Tivemos como respostas.
PROFESSORA “A”:
Sim, com certeza, pois a literatura infantil leva a criança a exercitar a sua mente
desenvolvendo assim, sua imaginação.
PROFESSORA “B”:
Sim, porque a literatura é um tipo de leitura que a criança se fantasia, e vai muito
além do esperado, é um dos gêneros textuais que eu considero importante onde a criança
ler por prazer, que é seu mundo imaginário.
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A professora “A” parece ressaltar os benefícios que a literatura traz para os
educandos que a literatura serve de exercício para a mente, além de despertar a
criatividade, o pensante e a imaginação. A sua resposta leva-nos a entender que a mesma
parece compreender a importância da literatura no desenvolvimento da criança.
Conforme postula Lajolo (2008, p. 106) a literatura é vista: “[...] como linguagem e como
instituição, que se confiam os diferentes imaginários, [...] através dos quais uma
sociedade expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias.”
Caminhando por essa lógica, a leitura literária pode desenvolver não só o
imaginário infantil, mas seus desejos e utopias. Por isso, entendemos que quando bem
trabalhada a literatura em sala de aula, estar-se despertando no educando o prazer, o
poder e o prazer na pela literatura, e, consequentemente, o despertar de suas capacidades
cognitivas, uma vez que a criança ao se deparar com historinhas poder aguçar a sua
capacidade de interpretação.
A professora “B” deixa transparecer em sua fala os benefícios que a prática da
leitura literária proporciona, podendo levar a uma viajem através dos
pensamentos/imaginação. Até falou em uma das categorias do prazer: “a criança ler por
prazer”. Entendemos que a motivação pode favorecer o desenvolvimento do prazer e,
consequentemente da construção do conhecimento.
Por tudo isso, acreditamos ser necessário o uso de metodologias significativas em
sala de aula, de modo a se considerar a importância de possibilitar ao aluno o aprender a
aprender pois: “[...] toda e qualquer metodologia de ensino articula uma opção política
que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da realidade com os mecanismos
utilizados em sala de aula.” (GERALDI, 1997, p. 40).
QUESTIONAMENTO N° 03:
Com que frequência trabalha a literatura em sala de aula? Tivemos como respostas:
PROFESSORA “A”:
Sempre, todos os dias nas rodas de conversas tem essa frequência literária.

PROFESSORA “B”:
Costumo trabalhar quase todos os dias, em especial nas segundas e nas sextas,
incentivar os alunos a ler no cantinho da leitura com prazer e fazer suas apresentações.
Na fala da professora “A” sugestivamente, percebemos mais firmeza que a
professora “B”. Enquanto a primeira aponta que trabalha literatura todos os dias. A
Professora “B”, diz quase todos os dias ela trabalha leitura. Mas, mesmo assim,
observamos que a Professora “B”, parece entender que a leitura literária pode despertar
no aluno o prazer pela leitura. As suas respostas, nos obriga a dizer que há uma certa
confusão no que se refere a importância de uma boa aplicabilidade da leitura literária em
sala de aula. Talvez pelo fato de suas respostas serem muito truncadas/fechadas.
QUESTIONAMENTO N°: 04:
Que tipo de narrativas literárias costuma trabalhar com seus alunos? Responderam:
PROFESSORA “A”:
Contos de fadas, poemas e poesias.
PROFESSORA “B”:
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Contos de fadas, versos, prosas, cordel e outros, onde procuro trabalhar de forma
prazerosa e eficaz, para que eles saibam identificar a literatura como uma cultura.
Tanto a Professora “A”, como a “B”, parecem trabalhar com vários gêneros
textuais, principalmente o literário. A Professora “B”, está sempre enfocando o prazer nas
leituras literária. O que vem surgir mais indagações, pois será que a referida professora
realmente procura desenvolver o prazer de ler nas crianças? As indagações surgidas
reforçar ainda mais a importância que se deve ter em implementar a literatura na vida do
sujeito. Daí a necessidade de um repensar a concepção de literatura proposta em algumas
escolas, e, praticas pedagógicas do professor, visto que a ênfase no ensino de literatura
deve ser na práxis, contribuindo para a ressignificação do conhecimento literário, pois a
literatura deve refletir e refratar a realidade deve servir de reflexo e reflexão, bem como
de criação.
Sabemos que o processo de letramento mediado pela literatura infantil deve está
associado aos usos socioculturais da língua escrita, ou seja, a criança, sem que perceba,
está rodeada pelo mundo da leitura, pois, desde cedo faz a leitura do mundo que a rodeia.
Partindo desse entendimento, recorremos ao que apresenta Soares (1998), em relação ao
“ensino da leitura e da escrita, pois apresenta que deve - se oportunizar a interação da
criança com materiais reais de leitura, com diferentes gêneros textos nos seus diferentes
suportes”. Ou seja, para a autora o processo de leitura não pode estar dissociado das
práticas de letramento, visto que a leitura está em todo lugar e de variada maneiras. Pois
entendemos que, a criança como sujeito histórico deve construir sua identidade pessoal,
e/ou coletiva brincando, imaginando, fantasiando, observando, experimentando,
narrando, questionando e construindo sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura no seu espaço, seja ele real ou imaginário.
QUESTIONAMENTO N°: 05:
Você ver a leitura como fonte de prazer, saber e poder? Responderam:
PROFESSORA “A”:
A leitura por prazer é muito importante; Saber passar com autonomia é
maravilhoso; Poder transmitir com euforia torna-se um trabalho valioso em sala de aula.
PROFESSORA “B”:
Quando eu leio com imaginações no mundo real e, portanto, para o nosso
cotidiano, visando assim a leitura por prazer nas nossas aulas.
Sugestivamente, tanto a professora “A”, quanto a “B”, apresentam certa lacuna no
que perguntamos, pois parecem entender que estamos nos referindo à leitura delas. No
entanto, estamos questionando de maneira geral. Pois o processo de leitura deve
proporcionar ao sujeito leitor não só conhecimentos relacionados aos saberes escolares,
mas sim, ao um mundo do encantamento, ampliando conhecimentos e a visão de mundo
de forma que leia por prazer, saber e poder.
QUESTIONAMENTO N°: 06:
Você percebe alguma diferença no comportamento dos alunos depois de realizada
alguma leitura literária? Responderam:
PROFESSORA “A”:
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Elas ficam comentando o assunto que foi trabalhado e ficamos todos maravilhados
com o que surge em relação a história.
PROFESSORA “B”:
Sim, muitos ficam pensativos e ativos em saber se aquela leitura é imaginária ou
se é verdadeira e dessa forma percebe-se que os mesmos mudam de comportamento.
Entendemos que tanto na fala da professora “A”, como a “B”, apresentam que
depois do aluno ler literatura mudam de comportamento. Ambas dizem que os alunos
ficam maravilhados com a leitura literária, mas será que esse maravilhamento é
necessariamente o despertar do prazer, poder e saber através da leitura? Eis a questão.
QUESTIONAMENTO N°: 07:
Durante a contação de histórias, o comportamento dos alunos é positivo ou
negativo?
PROFESSORA “A”:
Positivo, porque eles gostam desse momento literário.
PROFESSORA “B”:
Hoje na minha sala de aula posso constatar positivo, onde os mesmos ficam bem
à vontade em silencio e atento em entender a sua leitura ou a do colega e assim percebo
que a forma que cada um interpreta e tudo isso é muito positivo.
A professora “A” e “B” demonstram que a contação de histórias é fato positivo.
Assim, parece em suas falas que as professoras estão trabalhando a literatura de modo a
conquistar o leitor. Por isso, reforçamos dizendo que a leitura de histórias infantis quando
desenvolvida de maneira prazerosa pode desenvolver na criança o pensamento crítico, a
imaginação, a subjetividade, contribuindo, também, no desenvolvimento de sua
personalidade. Além de proporcionar a criança o refletir sobre o eu e o mundo. O que nos
remete aos postulados de Novais (2000, P. 27) que apresenta que “A literatura infantil é,
antes de tudo, literatura; ou seja, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo,
o homem, a vida, através da palavra.”
Por fim, pode-se dizer que existem muitas discussões a respeito da leitura
literária na escola. Assim, por ser conhecedor de que o grande desafio para um ensino de
literatura que desenvolva o prazer, o poder e o prazer, é desenvolver nos sujeitos
formadores o refletir e buscar práticas pedagógicas que auxilie os alunos e/os professores
a veem a literatura como algo que pode criar possibilidades do sujeito ser um ser que sabe
descobrir a ideologia dos textos literários, bem como sua funcionalidade, além de
desenvolver a capacidade de imaginar e criticar diante do lido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vê-se nas análises empreendidas nesta pesquisa, que apesar de as professoras
apresentarem concepções variadas de leitura – desde prazer, poder, saber até forma de
aquisição de conhecimentos; podemos sugestivamente, dizer que existem ainda algumas
lacunas nas respostas das mesmas, bem como nas suas práticas pedagógicas. Isso posto
devido ter-se observados 4 (quatro) aulas de cada professora e, termos percebido que a
sua prática difere das suas falas. Mesmo sendo quatro aulas, uma pequena amostra, pôdese verificar a discordância entre discurso e prática das professoras em questão.
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Assim sendo, como conhecedor de que o grande desafio para um ensino de
literatura que desenvolva o prazer, o poder e o saber, e reflita na criticidade do aluno é
que acreditamos que o professor deve estar em constante busca do saber, de modo a
desenvolver práticas pedagógicas que auxilie os alunos a veem a literatura como algo que
cria possibilidades do sujeito perceber a sua funcionalidade no seu dia a dia, bem como
proporciona ampliação da imaginação.
Diante dessa realidade, a escola deve procurar aproveitar as capacidades dos
alunos, bem como cursos de formação para os professores, principalmente os que se
referem ao ensino de literatura, de modo a ampliar os conhecimentos teóricos e
metodológicos do educador e, melhorar consequentemente sua prática pedagógica.
Logo, pode-se dizer que como apresenta Paulo Freire (1984, p. 11), “o ato de ler
não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, mas, antecipa e se alonga na
inteligência do mundo”. Portanto, a visão de mundo, a experiência e os conhecimentos
prévios dos sujeitos leitores são fundamentais para a compreensão dos significados que
se atribuem aquilo que é lido. Por fim, esta pesquisa nos proporcionou refletir sobre como
está sendo implementado o ensino de literatura na escola pesquisada, bem como, pode-se
relacionar os conhecimentos teóricos das professoras público alvo desse estudo ao
prático. Espera-se que este estudo tenha contribuído também, para que as referidas
professoras reflitam e redirecione se preciso os seus procedimentos metodológicos no que
se refere a formação do leitor literário.
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O ENSINO DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA FORMAÇÃO INICIAL DE
NUTRICIONISTAS
Daniel Pinheiro Fernandes80
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RESUMO
Este estudo busca através de uma revisão integrativa da literatura elucidar a importância
do ensino da Educação Nutricional na formação inicial de profissionais nutricionistas.
Foram analisadas as bases de dados: Google Acadêmico e o Catálogo de Teses e
Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior (CAPES),
utilizou-se as palavras-chaves associadas: Ensino; Formação Inicial; Nutricionistas;
Educação Nutricional; após a aplicação do filtro “Idioma: Português”, foram selecionados
de acordo com o número de citações e a pertinência relacionada ao tema 11 publicações,
das quais 3 são dissertações e 8 são artigos. A partir dos achados literários, foi possível
evidenciar que a disciplina de Educação Nutricional é parte fundamental da formação do
profissional nutricionista, visto seu enfoque pedagógico na modificação do
comportamento alimentar de indivíduos ou grupos específicos, sendo considerada assim,
uma ferramenta que proporciona o manejo educativo do nutricionista para com o paciente
ou grupo. É visto que o nutricionista atua primordialmente como educador,
independentemente de sua área de atuação, buscando a mudança e a manutenção do
comportamento saudável. Em um estudo desenvolvido nas Instituições de Ensino
Superior do Estado de São Paulo, em que docentes do curso de nutrição foram
entrevistados, foi visto que os docentes da respectiva disciplina apresentavam
pensamentos similares em relação a importância da prática, porém não apresentavam
consonância completa em relação a prática de Educação Nutricional, visto que alguns
consideraram as atividades práticas suficientes para formação do aluno, sem a
fundamentação teórica das ciências humanas e sociais, tendo em vista a carga horária
baixa da disciplina, o que dificulta o eixo teoria-prática. Os professores também
destacaram que a prática é o caminho para estimular o pensamento reflexivo dos alunos,
tornando a aprendizagem baseada não só na assimilação de conteúdos e posteriormente
na inserção da prática destes, mas também na elaboração de ideias próprias. Outro estudo
mostra a dificuldade que os alunos têm de entender o real propósito da disciplina, visto a
sua complexidade, sendo considerada, muitas vezes, uma disciplina “leve”. Evidenciouse, ainda a escassez de tempo para as atividades práticas, visto uma pequena carga horária
atribuída ao componente curricular, isso reverbera uma fragilidade do processo de
formação, haja a vista a interdisciplinaridade e importância da associação de saberes e
competências resultantes da vivência dos conteúdos abordados e sua interrelação com
outras disciplinas. Assim, consideramos que o ensino da Educação Nutricional é parte
crucial da formação inicial do profissional nutricionista, pois atua como fator estimulante
da criticidade profissional e relaciona-se a ações interdisciplinares que abrangem as mais
variadas áreas da nutrição. Entretanto, se faz necessário um maior aprofundamento de
pesquisas que evidenciem isso, visto a escassez de estudos atuais sobre o tema.
Palavras-chaves: Educação Nutricional; Ensino; Formação Inicial; Nutricionista.
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INTRODUÇÃO
A Educação alimentar e nutricional (EAN) é uma das ferramentas mais utilizadas
para promoção de saúde atualmente, pois exerce papel estratégico na prevenção e controle
de problemas alimentares e nutricionais, propiciando uma alimentação adequada e
saudável. A EAN é atividade privativa do nutricionista, prevista na Lei nº 8.234/91, artigo
3, parágrafo VII, promulgada pelo Governo Federal e é parte integrante do currículo
obrigatório dos cursos de graduação em Nutrição.
O principal objetivo da Educação Nutricional (EN) é fornecer o conhecimento
necessário e a motivação, para possibilitar atitudes e hábitos de uma vida saudável,
garantindo também uma alimentação completa, variada e adequada. Porém, a EN sozinha,
não é uma fórmula mágica para resolver os problemas alimentares, mas é um instrumento
indispensável que fornece a população elementos para a escolha dos alimentos, devendo
ser integrada com outras estratégias de cunho governamental (CEQUEIRA, 1985).
O papel do nutricionista como educador e facilitador dos conhecimentos da
nutrição tornou-se fundamental diante das mudanças no cenário nutricional mundial,
sobretudo no que diz respeito a prevenção das Doenças Crônicas Não Transmissíveis
(DCNTs), que dominam o número de mortes em todo o mundo. Nesse sentido o
nutricionista por meio da Educação Nutricional principalmente, busca ser o tradutor da
ciência da nutrição, capacitado para interpretar as informações e transmiti-las de forma
que possibilite a melhora da alimentação dos indivíduos e da sociedade.
A disciplina de Educação Nutricional, se torna dessa maneira uma ferramenta
crucial no desenvolvimento do profissional nutricionista, pois ela possibilita um maior
entendimento dos fenômenos sócio-culturais, econômicos e demográficos que envolvem
a alimentação, utilizando uma abordagem pedagógica e educativa que estimula o
desenvolvimento de uma autonomia consciente do paciente ou grupo para com a
alimentação.
Dessa forma o papel do nutricionista como educador se torna valioso, à medida
que há a necessidade de princípios pedagógicos e educativos para melhorar as ações em
saúde, garantindo o desenvolvimento crítico do indivíduo e sua autonomia relacionada a
alimentação. Para tanto, é necessária uma formação voltada para o desenvolvimento do
pensamento crítico e reflexivo dos alunos, afim de elaborar as melhores intervenções,
levando em consideração os variados aspectos que possam encontrar em um indivíduo ou
população.
EDUCAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
A educação em saúde é considerada atualmente uma forma de promover através
de atividades, o cuidado da saúde, levando em consideração os valores, cultura e as
crenças dos indivíduos ou grupos evolvidos nas atividades educativas, visando atitudes e
condições que busquem atingir uma boa qualidade de vida. Nesse sentido a educação
nutricional se torna destaque como estratégia nas atividades relacionadas a educação em
saúde, pois, apresenta um enfoque na difusão de informações sobre práticas alimentares
saudáveis, através de uma abordagem pedagógica e educativa, que está ligado
principalmente a mudança comportamental. Prioriza-se na educação nutricional os
processos ativos, que incorporam os conhecimentos e práticas populares, levando em
consideração a realidade dos indivíduos envolvidos e proporcionando sempre que
possível a integração da teoria com a prática.
A educação nutricional na promoção em saúde busca de certa forma o
desenvolvimento das capacidades individuais e coletivas sobre as escolhas alimentares
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críticas e conscientes, de forma que não há utilização apenas dos conhecimentos clínicos,
de diagnóstico, prescrição, cuidados e avaliação geral. Mas também, ações educativas que
buscam proporcionar o desenvolvimento de um pensamento livre e de uma consciência
crítico-reflexiva relacionado ao ato de se alimentar. Diante disso podemos abordar
algumas correntes filosóficas da educação que podem nortear os questionamentos quanto
as abordagens pedagógicas voltadas a educação em saúde e educação nutricional.
Segundo Reboul, o ensino é a forma mais humana de instrução, sendo responsável
por parte crucial na aprendizagem e iniciação. O propósito do ensino não é formar um
técnico, um cidadão ou um crente, não é para integrar o indivíduo em uma comunidade
específica, mas sim, na comunidade humana e universal. Ele enfatiza que a educação é
formadora do homem, tendo o ensino como medida instrutiva no cultivo do homem e na
formação do juízo do mesmo. (REBOUL, 1974). O ensino então, é visto como uma forma
de aprofundamento do conhecimento da cultura humana e do conhecer a se mesmo e ao
universo onde está inserido, sendo parte crucial do processo educativo e na formação da
consciência e autonomia da alimentação do homem.
Segundo Freire, há a necessidade da inserção do educador em uma realidade em
que não seja a “realidade do educando”, e sim uma realidade em que os dois estejam
situados. Onde exista conflitos, questionamentos e contradições, sendo considerada
desafiadora para o profissional que deseja trabalhar nessa área. Além disso, ele enfatiza
a educação dialógica em oposição a educação bancária, como melhor forma do
desenvolvimento do pensamento crítico. Para ele na educação bancária, o “saber” é uma
doação dos que se julgam detentores do saber para os que julgam nada saber, o que
constitui a ignorância e a alienação.
Já a educação dialógica ou problematizadora, tem caráter reflexivo e o educador
não é apenas o que educa, mas sim o que educa e é ao mesmo tempo educado, em diálogo
com o educando, que ao ser educado, também educa. Desse modo, a prática bancária
implica em inibir o poder de pensar dos educandos, e a prática problematizadora implica
em uma constante descoberta da realidade. Em outras palavras a primeira pretende
imergir, e a segunda emergir das consciências, o que implica no desenvolvimento do
pensamento crítico-reflexivo (FREIRE, 1985; FREIRE, 1987).
Diante do pressuposto, podemos considerar a educação problematizadora
potencialmente vantajosa nos processos de educação nutricional, pois permite o
pensamento livre e a busca interior do indivíduo, por meio do compartilhamento de
conhecimentos e a estimulação de um pensamento crítico, contribuindo para o processo
de autonomia e escolha do comportamento alimentar. Ainda segundo Freire:
Educação só é possível enquanto compromete o educando como
homem concreto, ao mesmo tempo o prepara para a crítica das
alternativas apresentadas pelas elites e dá-lhe a possibilidade de
escolher seu próprio caminho (FREIRE, 1975, p. 23).

De acordo com o que foi citado, a educação só é efetiva quando ela proporciona
uma reflexão sobre o homem concreto, ou seja, considerando sua individualidade e sua
singularidade, levando em consideração também o meio em que vive, o preparando para
as críticas e concedendo-o autonomia de escolha. Podemos então afirmar que a educação
nutricional será realmente efetiva quando é lavada em consideração as particularidades e
costumes que envolvem o indivíduo, situando-o na realidade.
De fato, percebe-se que a educação nutricional casa com as ideias da educação em
saúde, enquanto método pedagógico, que é utilizado na promoção de saúde por meio da
intervenção no comportamento alimentar, considerando que o homem é um ser de
costumes e particularidades, e que essas características influenciam de maneira geral na
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sua alimentação. Nesse sentido a educação nutricional deve se aprofundar nas
peculiaridades dos indivíduos trabalhados antes de intervir na própria educação.
Podemos citar então, a atuação do profissional nutricionista, que tem como função
a divulgação e multiplicação da informação referente a educação nutricional (BURGESS
& DEAN 1963, apud BOOG, 1996). Logo, o nutricionista é visto como educador e
facilitador do entendimento dos conhecimentos da nutrição para com uma população,
proporcionando o poder do questionamento e da criação e estimulando a percepção e o
pensamento crítico relacionados aos hábitos alimentares.
A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL NUTRICIONISTA
A origem do nutricionista do Brasil está relacionada a emergência da atuação
desse profissional no setor de saúde tendo como intuito o trabalho com a alimentação do
homem individualmente ou coletivamente. Surgido no início da década de 1940 até a de
1960, o profissional nutricionista brasileiro tinha como principais áreas de atuação a
Dietoterapia (ou nutrição clínica) e a Administração de Serviços de Alimentação (ou
alimentação coletiva), sendo que seus principais locais de atuação eram os hospitais e
demais serviços públicos, como os restaurantes populares da previdência social.
Observou-se que a partir da criação do Instituto Nacional de Alimentação e
Nutrição (INAN), com base na lei nº 5.829, de 30 de novembro de 1972; a instituição do
II Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), a partir do decreto nº
77.116, de 6 de fevereiro de 1976; e a implantação do programa de interiorização das
ações de saúde e saneamento (PIASS), a partir do Decreto nº 78.307, de 24 de agosto de
1976, com base na perspectiva da atenção primária à saúde, ampliou-se a área de atuação
do profissional nutricionista em saúde pública, saúde coletiva ou nutrição social, que teve
como principal local de atuação a rede básica de serviços de saúde.
Uma investigação feita pelo Conselho Federal de Nutricionistas CFN em 2005,
mostrou as seis maiores áreas de atuação do nutricionista, apresentando a seguinte
distribuição: 41,7% em Nutrição clínica; 32,2% em Alimentação coletiva; 9,4% em
Ensino (Docência); 8,8% em Saúde coletiva; 4,1 em Nutrição esportiva e 3,7 em Indústria
de alimentos. Podemos perceber a partir da pesquisa que houve um aumento nas áreas
de atuação do profissional nutricionista, porém não houve alteração nas duas principais
áreas, que correspondem a Nutrição Clínica e a Alimentação Coletiva. Mesmo diante
dessas principais áreas, observou-se o aparecimento de outras vertentes da nutrição como
a Nutrição Esportiva, a Indústria de Alimentos e o Ensino.
Em suma, o profissional nutricionista inicialmente voltava-se predominantemente
ao modelo assistencialista, direcionado para o tratamento da doença já instalada e não
para a promoção de saúde. Contudo, com o advento da transição nutricional e
epidemiológica, houve modificações no perfil alimentar e um aumento na prevalência das
DCNTs como Diabetes, Obesidade, Hipertensão Arterial, Câncer e Doenças
Cardiovasculares, o que implicou em uma maior demanda da sociedade por medidas
preventivas e de promoção a saúde.
A partir dessa mudança de cenário, surgiu a necessidade da modificação do perfil
curricular do nutricionista, tendo como principal mudança a inserção de um perfil
profissional de promoção de saúde, como o nutricionista no matriciamento em saúde,
onde há um compartilhamento de tarefas e uma associação com as diversas áreas da
saúde, tais como a medicina, enfermagem, farmácia e sobretudo a psicologia, que está
associada a nutrição como coadjuvante nas modificações do comportamento alimentar.
A formação do profissional nutricionista hoje é regida pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Nutrição, instituídas pela Resolução
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nº 5, de 7 de novembro de 2001, do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de
Educação Superior (CES) do Ministério da Educação. As diretrizes definem os princípios,
fundamentos, as condições e os procedimentos relacionados a formação dos nutricionistas
pelas instituições de ensino superior (IES) no Brasil.
Em seu artigo 3º, as diretrizes definem o perfil do formando do curso de nutrição
da seguinte forma:
Nutricionista, com formação generalista, humanista e crítica,
capacitado a atuar, visando à segurança alimentar e à atenção dietética,
em todas as áreas do conhecimento em que alimentação e nutrição se
apresentem fundamentais para a promoção, manutenção e recuperação
da saúde e para a prevenção de doenças de indivíduos ou grupos
populacionais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida,
pautado em princípios éticos, com reflexão sobre a realidade
econômica, política, social e cultural (BRASIL, 2001 Seção 1, p.39).

De acordo com o que foi citado, a formação do profissional nutricionista deve se
focar na segurança alimentar e a atenção dietética, visando a promoção, manutenção e
recuperação da saúde e a prevenção de doenças, integrando a realidade local e o
capacitando em relação a reflexão sobre contexto político, econômico e sociocultural.
Percebe-se então que há uma diferença entre o perfil inicial dos nutricionistas, que era
focado basicamente no tratamento e não na prevenção da doença.
As habilidades e competências gerais são divididas em categorias como a atenção
à saúde tanto em nível individual quanto coletivo; a tomada de decisões baseadas em
evidências científicas; a comunicação com as mais variadas populações; a liderança,
administração e gerenciamento com responsabilidade e juntamente com uma equipe
multiprofissional e, por fim, a educação permanente garantindo a renovação e
compartilhamento do conhecimento entre profissionais.
As competências e habilidades especificas focam principalmente na atenção
dietética, na manutenção, promoção e recuperação do estado nutricional,
desenvolvimento e aplicação de técnicas de ensino, atuar em programas de educação e
vigilância alimentar e nutricional, visando a promoção a saúde, na formulação de
programas de educação nutricional, nas equipes de trabalho multiprofissional e na terapia
nutricional, na avaliação do estado nutricional e nas dietas e suplementos dietéticos, para
indivíduos saudáveis e enfermos, na coordenação de unidades de alimentação e nutrição
e na realização de diagnósticos e intervenções na área de alimentação e nutrição,
considerando aspectos socioculturais e econômicos que se relacionam a disponibilidade
de alimentos para determinado indivíduo ou população.
Os conteúdos que são abordados durante a graduação de nutrição devem
contemplar as ciências biológicas e da saúde; ciências sociais, humanas e econômicas;
ciências da alimentação e nutrição e a ciência dos alimentos. O curso deve proporcionar
a integração de todas essas áreas, focando no cuidado através da nutrição, que deve estar
relacionada aos aspectos psicossociais, culturais e econômicos ligados ao indivíduo ou
população, considerando as demandas prevalentes da população de acordo com o cenário
epidemiológico da região.
Além do citado acima a formação do nutricionista deve proporcionar a integração
com a prática, sendo ela correspondente a 20% do total de carga horária do curso, que
está relacionada aos estágios curriculares. Além da inserção na prática, a estrutura do
curso deve garantir também uma sinergia entre ensino, extensão e pesquisa, desde o início
do curso, educação e cidadania, flexibilidade e variabilidade curricular, estratégias
pedagógicas e educativas que contribuam para a articulação do saber, o saber fazer e o
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saber conviver, a implementação de estratégias que busquem que o aluno reflita sobre a
realidade social e aprenda a aprender, aprenda a ser, aprenda a fazer e a conhecer, como
também o estímulo a atividades e discussões em grupos e a valorização das dimensões
humanísticas voltadas a atitudes e valores orientados pela cidadania.
Por fim, o projeto pedagógico do curso de graduação em nutrição deve buscar uma
abordagem coletiva, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e norteado pelo
professor como facilitador e mediador do processo de ensino-aprendizagem. Esse projeto
deve buscar a formação integral e adequada do estudante, mediante articulação entre o
ensino, a pesquisa e a extensão.
De acordo com as diretrizes acima citados, podemos perceber que a formação
atual dos nutricionistas não foca apenas nas áreas de tratamento, mas também na área de
promoção de saúde, mediada principalmente por princípios educativos que buscam a
mudança do comportamento relacionados a alimentação, levando em consideração o os
aspectos sociais e econômicos que envolvem esse fenômeno. Portanto, o nutricionista
deve ser capaz de atuar na transmissão e construção do conhecimento, sendo crucial no
processo de educação permanente e no entendimento do contexto da realidade regional,
contribuindo grandemente para a promoção de saúde.
DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA FORMAÇÃO CURRICULAR
DO NUTRICIONISTA
Como visto nos tópicos anteriores, a formação do nutricionista não é baseada em
apenas disciplinas técnicas, mas também carrega uma carga ligada a humanística e as
ciências sociais, foi destacado também o papel do nutricionista enquanto educador no
processo de formação do pensamento crítico e reflexivo do paciente ou grupo trabalhado.
Diante disso podemos destacar o papel da educação nutricional como ferramenta vital na
gênese desse processo pedagógico, no entanto, alguns estudos mostram que está
disciplina de certa forma pode estar sendo negligenciada em alguns cursos de graduação
em Nutrição.
Um estudo realizado por Franco, em 2005, no estado de São Paulo com
Instituições de Ensino Superior (IES), buscou investigar como se dá o ensino da disciplina
de Educação Nutricional, por meio de questionário e entrevista com os professores que
ministram a respectiva disciplina e pesquisando os programas da mesma nos cursos de
Nutrição do estado. Foram contatadas 62 instituições por meio dos coordenadores de
curso, desse total 23 responderam ao questionário e 12 enviaram uma cópia do programa
da disciplina que foi solicitado. Do total que respondeu ao questionário, 73,9% deles eram
reconhecidos pelo Ministério da Educação sendo que, cerca de 87% das instituições eram
privadas e 13% públicas.
A autora realizou 11 entrevistas com docentes da disciplina,
sendo todos de instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação. Foram elucidados
no estudo a categorização e a organização, mostrando a relação com as outras disciplinas,
cargas horárias, bibliografia utilizada, as formas de avaliação e os pensamentos dos
docentes quanto a disciplina de Educação Nutricional, dando enfoque as relações entre o
professor e o aluno e ao eixo teoria-prática.
Em relação a carga horária teórica e prática, foi mostrado que, das 12 IES que
enviaram cópia do programa da disciplina, dez apresentaram carga horária total variando
de 60 a 105 horas durante o curso e apenas duas apresentaram carga horária total dividida
em prática e teórica, ambas informaram que destinavam uma hora de aula prática por
semana. Alguns entrevistados disseram que, embora a disciplina contenha somente carga
horária teórica, era trabalhada também a parte prática. Os docentes disseram que essa
carga horária prática era utilizada em diversas atividades, tais como simulação de ensino,
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elaboração de materiais, práticas em outras disciplinas, em projetos de extensão, em
estágios curriculares e em trabalhos com grupos. Porém não foi possível estabelecer um
consenso sobre qual a prática ideal.
No entanto, uma das professoras em depoimento, enfatiza a dificuldade da adoção
da atividade prática, devida a carga horária reduzida da universidade. Além disso durante
a entrevista eles mostraram simpatia pela parte prática do ensino da educação nutricional
em detrimento da teoria, e em seus depoimentos de maneira geral, enfatizaram a relação
entre prática e a teoria como facilitador do entendimento do aluno no que diz respeito a
ação-reflexão-ação, considerando sobretudo, a prática crucial para o desenvolvimento
reflexivo do aluno.
Um estudo realizado por Canesqui e Diez-Garcia em 2005, com 12 cursos de
Nutrição, revelou que em média são destinados 4,7% da carga horária total do curso pra
as disciplinas de Educação Nutricional e Nutrição em Saúde Pública. Além disso foi visto
que as disciplinas das áreas biológicas e da saúde somam em média 26,57%, as disciplinas
relacionadas as ciências humanas somam em média apenas 8,58% e as disciplinas
profissionalizantes 59,68% da carga horária total do curso.
Diante desses resultados é possível afirmar que a carga horária destinada as
disciplinas relacionadas as ciências humanas, tais como Educação nutricional e Saúde
pública possuem cargas horárias reduzidas, quando comparadas as disciplinas
profissionalizantes e as disciplinas biológicas e da saúde. Isso acaba por dificultar as
atividades que são muitas vezes pretendidas pelos professores, sobretudo no âmbito
prático.
A partir dos resultados do estudo, percebeu-se também que a disciplina de
Educação Nutricional é parte crucial nos estágios de saúde pública, pois das 11
entrevistas, apenas uma citou que a falta de tempo era um empecilho para a integração da
disciplina com o estágio, e o restante citou a disciplina como campo de atuação do
graduando enquanto educador. De acordo com Franco, geralmente a disciplina de
Educação Nutricional se faz mais presente na área de estágio, pois lá o professor tem a
função de supervisionar, como também pode atribuir grande importância a disciplina
tratada. (FRANCO, 2006, p.97)
Quanto a bibliografia básica utilizada, não se estabeleceu consenso, porém foi
observado que o livro mais citado na bibliografia da disciplina, foi o de Motta e Boog,
em 30,4% dos programas enviados, seguido pelo de Gouveia, citado em 21,7% e em
menor proporção constava o livro, O que é educação, de Carlos Rodrigues Brandão. Foi
observado que os docentes que ministram a disciplina de Educação Nutricional não se
apoiam no pensamento de autores específicos, no entanto, consta-se a utilização de ideais
pedagógicos tradicionais como os pensamentos de educação de Paulo Freire. Em suma,
os professores remeteram-se diversas vezes a características da educação libertadora,
principalmente no que diz respeito a compreensão e reflexão da realidade vivenciada e
em relação ao desenvolvimento da capacidade crítica dos educandos.
Diferente das outras disciplinas os alunos encaram a Educação Nutricional como
“leve” e “engraçada” e que apenas alguns alunos conclui a disciplina com uma visão
diferente dessa citada, isso acaba revelando a dificuldade do entendimento do aluno em
relação a real complexidade dos temas abordados na disciplina. Além disso percebeu-se
uma certa insatisfação por parte dos professores, em relação a falta de preparo do aluno
no início da disciplina para entender a importância da mesma para o seu futuro.
Quanto a prática de educação nutricional em outras disciplinas, foi vista como
restrita, sendo abordada em apenas quatro disciplinas que foram Nutrição MaternoInfantil, Anatomia, Saúde Pública e Saneamento. Boa parte dos docentes entrevistados,
relatou que há uma interdisciplinaridade dos conhecimentos da disciplina quando
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associadas a outras, no entanto, há a sua utilização superficial e não há uma integração
efetiva.
Em relato, os professores em vários momentos citaram as simulações em sala
como atividades práticas. Visto isso, podemos dizer que o aluno não tem contato com a
realidade propriamente dita, tendo assim uma visão ingênua da mesma, pois a simulação
não permite seu aperfeiçoamento e a criação de uma consciência crítico-reflexiva, isso
acaba por impedir o contato do educando com a realidade e dificultando a elaboração de
soluções para os problemas reais enfatizados (FREIRE, 1985).
A Educação Nutricional mostra-se presente nos projetos interdisciplinares
realizados por outras disciplinas ao longo do curso. Porém, essas atividades práticas são
entendidas como elaborações de instrumentos, em sala de aula, de forma pontual, não
relacionada com outras atividades, dessa forma a prática é dita pelas atividades realizadas
e não pelo local em que ela ocorre, não sendo assim possível a integração com a realidade
propriamente dita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se então, que a Educação Nutricional é crucial para o entendimento e a
formação geral do nutricionista, tendo em vista a sua interdisciplinaridade e a sua relação
com o desenvolvimento crítico-reflexivo do aluno, além de ser retratado como de grande
importância nos estágios curriculares.
No entanto, como retratado nos estudo, é visto que está disciplina ainda é tida
como não importante no curso, haja a vista a carga horária reduzida, a falta de consenso
sobre a bibliografia utilizada, a visão superficial que os alunos tem da mesma
considerando-a simples em comparação com as disciplinas profissionalizantes e a falta
de contato dos alunos com a realidade propriamente dita.
Todos esses fatores significam desafios a serem enfrentados pela Educação
Nutricional no processo de formação do profissional nutricionista, afim de garantir uma
formação global, que propicie uma visão geral e humanística, garantindo uma abordagem
empática no contato com o paciente.
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