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Resumo
Formar professores em qualquer área de conhecimento é uma atividade que se torna cada vez
mais complexa, seja por causa da grande quantidade e amplitude do conhecimento que é
necessário àqueles que se propõe ao desafio de formar pessoas (e, a si mesmos) seja pelas
características de incerteza e urgência associadas à escola, lócus privilegiado da formação de
professores. Mesmo diante desse quadro que, a priori, poderia ser uma barreira a
sistematização de pensamentos e ações, muitos pesquisadores e professores continuam
produzindo conhecimentos e práticas na e sobre formação de professores, contudo, fazem
sustentando a dicotomia entre teoria e prática. Entendendo que uma das formas de superar tal
dicotomia e, portanto, dar significado a grande quantidade de conhecimento e ao contexto
multifacetado da escola, é possibilitar que aqueles que formam professores na escola e na
universidade problematizem de forma conjunta e articulada seus entendimentos e ações,
propomos a problematização das trajetórias de formação de professores em Instituições de
Ensino Superior (IES) particulares, pública que trabalham diretamente com a disciplina de
estágio. Para tanto, os entraves e conflitos vivenciados e registrados (nas mais diferentes
formas de registro: depoimentos de alunos estagiários e concluintes em relatórios e relatos de
experiências de estágio, e pesquisas de trabalhos de conclusão de cursos) nos campos de
estágio serão alvo preferencial da reflexão desses professores. Espera-se com tal abordagem a
construção de entendimentos que possam fazer avançar o acompanhamento de alunos
estagiários e concluintes, o papel do professor formador e supervisor e o papel da disciplina
de estágio na formação dos futuros profissionais de escolas públicas e particulares.
Palavras-chave: Formação de professores; Formação inicial e continuada, estágio.
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Nas Trilhas do Conhecimento e Formação dos Professores
Ao buscar elementos que possam subsidiar a formação de professores faz-se
necessário uma aproximação da trajetória do curso pioneiro da profissão. A Pedagogia se
constituiu como curso de formação profissional de professores secundários a partir de 1939,
inicialmente, por meio, do Instituto de Educação Caetano de Campos, visando formação para
a docência e pesquisa.
Foi regulamentada pelo Decreto Lei n.1.190/1939, influenciado pelos ideais da
Escola Nova, inspirados no movimento de renovação educacional, alicerçados pelo Manifesto
dos Pioneiros da Educação de 1932. A reformulação de uma nova política educacional
defendia segundo o documento do Manifesto dos Pioneiros (1932), a obrigatoriedade de
escola pública, laica e gratuita oferecida a todos os cidadãos, independente da sua classe
social (LIBÃNEO, 2006).
Para Saviani, (2006, p.33),
[...] esse manifesto propunha-se a realizar a reconstrução social pela
reconstrução educacional. Partindo do pressuposto de que a educação é uma
função essencialmente pública, e baseando os princípios da laicidade,
gratuidade, obrigatoriedade, co-educação e unicidade da escola, o manifesto
esboça as diretrizes de um sistema nacional de educação, abrangendo, de
forma articulada, os diferentes níveis de ensino, desde a educação infantil até
a universidade.

O Manifesto emergia da necessidade de políticas educacionais que formassem o
cidadão ao novo modelo econômico do país, aportadas ao trabalho industrial, oferecendo
oportunidade a escolarização para o trabalho.
Neste sentido, o Decreto Lei nº 1.190, trazia um modelo de organização para os
cursos de licenciaturas conferido como “3+1”, que consistia em três anos para a formação de
bacharelado e um ano para a formação em licenciatura, para a atuação docente, fazendo-se
necessário cursar mais um ano, de estudos dedicados a Didática. O Curso de Pedagogia
dividiu na sua formação profissional entre bacharéis para a atuação na administração pública e
licenciados para o trabalho docente. A estrutura do Curso de Pedagogia “3 + 1” prorrogou por
mais de duas décadas a dicotomia na formação em Pedagogia, licenciatura e bacharelado.
Igualmente essa configuração se aplicava aos demais cursos de licenciatura. Assim, esta
estrutura curricular que não contemplava conteúdos específicos para o exercício do
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magistério, mas atendia as demandas do contexto sócio-econômico das décadas de 40 a 60 na
qual preparava para o mundo do trabalho mão de obra especializada.
Em 1960 o Curso de Pedagogia ainda permanecia com a estrutura “3+1”, mas
com a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4024/1961 e o
parecer CFE nº 251/62 estabelece-se um currículo mínimo para o curso, não atendendo as
especificidades necessárias ao magistério. Em 1968, ocorre a Reforma Universitária,
estabelecendo normas de organização e funcionamento para o ensino superior, deste modo se
propõem um novo currículo os cursos de formação de professores.
O Parecer nº 252/69 aboliu o bacharelado, permanecendo a formação em
licenciatura para Pedagogia. Este parecer estabeleceu habilitações específicas como:
supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar e inspeção escolar. Com
este parecer ficou determinado pela Resolução nº 2/69 que o estágio supervisionado passaria
ser obrigatório com atividades a cada área de habilitação.
A década de 70 foi salientada por críticas ao curso com formação fragmentada e
tecnicista. Assim, dos anos 70 aos anos 80 e 90 formam marcados por diversos debates em
relação à formação dos professores especialmente do pedagogo.
A aprovação das Diretrizes Curriculares para os cursos trouxe mais
abrangência nas matrizes curriculares com formação teórica em áreas do conhecimento que
possibilitaria ao profissional se preparar para a sala de aula da diversidade.
As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à formação
inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio na modalidade
Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio
escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos
pedagógicos (BRASIL, 2006, p.6).

A ressignificação da identidade dos cursos de formação de professores se afirma
no processo de formação continuada onde à práxis pedagógica se constrói com reflexão crítica
da própria prática que se oportuniza na formação das disciplinas da matriz curricular que se
articula nos estágios supervisionados.
Segundo Brzezinski (1997), “o processo de reformulação do Curso de Pedagogia
teve como marco inicial o ano de 1975” (p.15). O que se propunha na época por meio das
“Indicações números 67 e 68/1975 e números 70 e 71/1976 de autoria do professor Valnir
Chagas” (p. 15) era a formação especializada (Orientador Educacional-OE, Supervisor
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Escolar-SE, Administrador Escolar-AE), ficando para segundo plano a formação para o
magistério (BRZEZINSKI, 1997, p. 15).
Na formação do profissional da educação da área de Matemática e Ciências
caracteriza-se a especificidade. Igualmente a formação é questionada e Fontinato et al (2006)
reforça essa tese quando diz que “várias pesquisas apontam para a falta de conhecimento por
parte dos professores de fatos essenciais da matemática” (p. 60). Segundo Ponte (1992, apud
Fontinato, 2006) pesquisas apontam para o conhecimento “limitado” do professor de
matemática “e, muitas vezes marcado por uma série de incompreensões” (p. 61).
Quanto à formação do profissional da educação para os anos iniciais, professor (a)
polivalente, segundo Nacarato (2009), baseada em pesquisa realizada por Curi (2005), os
cursos de Ensino Superior direcionam seus currículos de formação matemática voltados para
as questões metodológicas em cerca de 90% dos cursos de Pedagogia pesquisados. A autora
enfatiza ainda a “ausência de indicações de que os futuros professores vivenciem a prática da
pesquisa em educação matemática, principalmente no que diz respeito ao ensino e à
aprendizagem nas séries iniciais” (NACARATO, 2009, p. 22).
Com o declínio do movimento da Matemática moderna a partir da década de 1970
em todo o mundo, a rigidez e o engessamento das aulas passou a dar lugar à participação do
aluno com a introdução do método projetos (D’AMBRÒSIO, 1996).
O Ensino de Ciências, embora sendo introduzido no início do século XX, foi com
a Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra que se observaram mudanças e, com a crescente
industrialização, desenvolvimento tecnológico e científico, estas “não puderam deixar de
impactar o currículo escolar (KRASILCHIK, 1987), que passou a responder a uma nova
demanda: a formação do futuro cientista” (KRASILCHIK, 2000, apud FRIEDRICH et al,
2010, p. 102).
As questões emergentes da globalização da economia como temas sociais e
diferenças entre países desenvolvidos e não desenvolvidos direcionam as demandas
educacionais que, por sua vez, influenciam a economia.
Temas como ética, degradação ambiental, qualidade de vida e as implicações
sociais da produção científica e tecnológica passam a integrar as temáticas
sobre os caminhos da ciência em nossa sociedade. Subjaz um processo que
desencadeia na década de 1980 no compromisso internacional “Ciência para
Todos” (CAZELLI E FRANCO, 2001), onde a direção era a alfabetização
científica (FRIEDRICH, et al, 2010, p.62-63).
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A Lei nº 5692/71, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394 de
dezembro de 1996), enfocam a formação do cidadão trabalhador. Essas questões científicas
trazem à tona a alfabetização científica que Chassot (2010) trata como sendo “o conjunto de
conhecimentos que facilitariam aos homens a mulheres a leitura do mundo em que vivem” (p.
62).
Com o movimento das Diretrizes Curriculares de cada etapa e modalidade da
educação desde 1997 até 2013 (com as modificações), o propósito das mesmas reitera a
necessidade da afirmação de cada segmento se fazer representar e ocupar um espaço. O
ensino de Ciências e Matemática neste contexto adentra-se para a formação do cidadão, este
que só poderá exercer essa cidadania se tiver acesso ao conhecimento, e aos educadores cabe
fazer esta educação científica (CHASSOT, 2010).
Consequentemente, a formação dos profissionais para atuarem na área são
especificadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática,
Bacharelado e Licenciatura, Resolução CNE/CES 3, de 18 de fevereiro de 2003 e Diretrizes
Curriculares Nacionais para os Cursos de Física, Bacharelado e Licenciatura, Resolução
CNE/CES 9 de 11 de março de 2002, que formam profissionais em bacharéis e licenciados.
Em ambas as resoluções fica clara a intencionalidade da formação na matriz de competências
e habilidades. As resoluções retratam um perfil de profissional que deverá ser capaz de:
Dentro dessas perspectivas, os programas de Bacharelado em Matemática
devem permitir diferentes formações para os seus graduados, quer visando o
profissional que deseja seguir uma carreira acadêmica, como aquele que se
encaminhará para o mercado de trabalho não acadêmico e que necessita além
de uma sólida base de conteúdos matemáticos, de uma formação mais
flexível contemplando áreas de aplicação (BRASIL, Res. 3, p. 3, 2003).

As Diretrizes para os Cursos de Física ainda trazem as especificidades de perfis
do “Físico-Pesquisador (Bacharelado em Física), Físico-Educador (Licenciatura em Física),
Físico-Tecnólogo (Bacharelado ou Licenciatura em Física e Associada) e Físicointerdisciplinar (Bacharelado em Física Aplicada)” (p. 6). As Diretrizes estabelecem um
Núcleo Comum de aproximadamente cinquenta por cento da carga horária.
Importante se faz frisar neste momento, como este aluno que passou pela
Educação Básica e chegou ao Ensino Superior, foi apresentado aos “conceitos matemáticos”.
A maneira como este aluno “formou” conceitos ao longo de sua vida escolar não serve de
parâmetro para dar sequência na sua formação de aprofundamento e contextualização. Além
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disso, a especificidade da área não aborda o atendimento aos anos iniciais do Ensino
Fundamental que é trabalhado pelo Pedagogo que também não foi formado para tal função.
Para o ensino de Ciências e Matemática até a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 20 de dezembro de 1996, o profissional da educação se formava em
curso de Ciências Naturais de curta duração e após especializava-se em área específica
(Biologia, Física, Química e Matemática). Mesmo assim o profissional formado em Ciências
Naturais não tinha habilitação para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, como não
tem até o presente momento.
Mesmo diante de tantas especificidades características de cada curso, ambos
necessitam passar pelo estágio. Para que isso ocorra inevitavelmente os acadêmicos
enfrentarão o campo escolar onde serão apresentados ao contexto onde futuramente atuarão
como profissionais.
Dicotomia ou falsa dicotomia Teoria e Prática: contexto multifacetado da escola
A formação inicial dos profissionais da educação perpassa necessariamente a
Instituição de Ensino Superior (IES) e a Instituição Escolar (IE) onde o futuro professor é
apresentado às questões relacionadas à sua profissão. Esta que direta ou indiretamente se
imbrica a relação de conhecimentos da práxis pedagógica que o subsidiarão na ação
pedagógica.
Sobre este aspecto há que se refletir acerca da teoria e da prática, colocados desta
forma como componentes dicotômicos, ambos necessários ao futuro profissional que perpassa
o estágio. Pimenta e Lima (2011) discorrem trazendo a discussão acerca da ação pedagógica
como sendo “as atividades que os professores realizam no coletivo escolar supondo o
desenvolvimento de certas atividades materiais orientadas e estruturadas” (p. 42). As autoras
ressaltam que “o papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para analise
e investigação que permitam questionar as práticas (...)” e que a prática educativa é um traço
cultural compartilhado que tem relação com o que acontece em outros âmbitos da sociedade
(p. 43).
Diante desses aspectos apontados por Pimenta e Lima (2011), cabe refletir a partir
da experiência do Pequeno Grupo de Pesquisa Santa Helena (PGP) constituído por estagiários
e professores do curso de Licenciatura em Física (UFG) e professoras e alunos da IE Santa
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Helena. Os alunos inserem-se no campo escolar por um período, não apenas da realização do
Trabalho de Conclusão do Curso, mas por um tempo maior que pode durar até dois anos.
Este movimento dos alunos estagiários, professores da IES e professores da IE,
possibilita a aproximação dos mesmos solidificando aos poucos as relações efetivas do
processo de formação e ambiência escolar. Essa (ambiência) que se constitui necessariamente
da interação dos sujeitos envolvidos no estágio numa mesma direção de ação pedagógica.
Importante frisar que todo o movimento acontece no “campo escolar”, denominado por
Genovese (2008) como o conjunto das escolas com suas especificidades oriundas do campo
da escola. Reforça-se ainda a escola como um espaço de relações múltiplas que possibilitam o
desenvolvimento humano dos sujeitos nela inseridos.
Em depoimento a estagiária K relatou o seguinte:
“Fomos para a sala de aula com a supervisora, o tema abordado foi Geometria, com o
objetivo de levar o aluno a compreender a linguagem geométrica como forma de perceber,
representar e distinguir o plano e o espaço. (...). A participação na sala se aula, para mim
deixou evidente que podemos adquirir aprendizado junto aos alunos, ao invés de só reuniões
discutindo metodologias dissociadas dos anseios dos alunos”.
A aluna J afirmou que:
“Em relação aos planejamentos, a partir do momento em que saímos das salas e nos
reunimos para analisar o que foi feito, percebemos que algo que podemos contar é a
participação dos pequenos. Então contando com isso (essa participação) fizemos o
planejamento da pesquisa e das intervenções visando usar a receptividade e tendo em conta a
capacidade dessas crianças para proporcionar-lhes os desafios dos jogos e brincadeiras na
construção do conhecimento abordado nestas e, posteriormente, articulá-los aos conteúdos
de Física”.
A fala das alunas retrata a importância do planejamento das ações e a metodologia
trabalhada. Apontamento esse, que vai ao encontro da posição de Genovese e Genovese
(2012) quando ressaltam que:
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[...] as metodologias tem como pano de fundo suas respectivas perspectivas
de ensino, servem para que o estagiário consiga observar, problematizar,
estudar e analisar a prática docente, tanto do professor supervisor – que é
professor regente das turmas onde ocorre o estágio - , como as dimensões
associadas a sua própria prática (ciclos de planejamento, elaboração,
execução e analise do plano de aula implementado em sala de aula) enquanto
futuro professor em formação, durante a intervenção na escola campo
(GENOVESE E GENOVESE, 2012, p. 171).

A necessidade sentida neste grupo em questão, do Projeto de Intervenção coletivo
(PIC) inserido no Projeto Politico Pedagógico (PPP) da Escola, do Projeto de Intervenção
Simplificado (PIS) de cada estagiário e da inserção dos mesmos nas salas de aula num
trabalho efetivo de observação e ação, funde-se e aponta para a concretude do estágio
realizado a partir da realidade observada e estudada antes da ação pedagógica efetiva do aluno
estagiário.
A aluna S ressalta ainda que:
“a inteligência vai se construindo a partir da interação entre o sujeito e as circunstancias do
meio social. Um dos fatores essenciais à construção do conhecimento é a vida em sociedade
e, para aprender a pensar socialmente, são imprescindíveis a orientação do professor e o
contato com outras crianças. Pensando neste contato não são só as crianças que aprendem,
nós estagiários aprendemos muito com as crianças. Percebi também que nós, estagiários,
não devemos estar preparados só para dar aula, mas para consolar, ajudar, conversar, dar
um conselho, ouvir, por que vamos encontrar muitas adversidades”.
Neste percurso não há lugar para dissociação entre teoria e prática. Percebe-se um
movimento associado e conjunto onde aflora a indagação da “dicotomia teoria e pratica”. A
teoria é pratica e a pratica é teoria? Há um imbricamento de ambas? Podem ser considerados
movimentos isolados? O processo de inserção dos estagiários que adentram a escola e
semanalmente estão na mesma para efetivar um trabalho de formação não permite que a
dicotomia seja percebida. A fluidez do movimento reforça que ambas se fundem naturalmente
e é percebida no resultado e nos depoimentos dos sujeitos envolvidos no trabalho.
Ao buscar o movimento de estágio os alunos estagiários objetivam completar a
preparação para a sua formação. Esse movimento que segundo a fala da aluna remete ao
“aprender socialmente”, reforça que a interação de todos os sujeitos envolvidos contribui para
a formação do grupo. Segundo Bourdieu “a análise da lógica da prática estaria, sem dúvida,
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mais avançada se a tradição escolar não tivesse constantemente abordado a questão das
relações entre a teoria e a prática em termos de valor” (BOURDIEU, 2009, p. 47).
Depreende-se daí a importância e o desafio do professor supervisor de estágio.
Esse profissional que necessita ser a ponte entre o campo acadêmico e o campo escolar. Numa
linha sutil quase indefinida a presença do professor supervisor é desafiante no sentido de
atenuar o impacto da entrada dos estagiários no campo escolar. Segundo Bourdieu (2009) “a
relação com o mundo social que é aquela do observador” que “torna possível a observação”
(p. 49). Assim, por meio da observação do professor supervisor de seu papel e da percepção
do observado embasada em conhecimento e teorias prévias leva a orientação e condução de
um trabalho que se insere em um lugar denominado por Boudieu (2009) de habitus.
Considerações finais
As reflexões propostas, a cerca da relevância do estágio supervisionado para a
formação docente, a fim de superar a dicotomia entre teoria e prática, constituem a descoberta
de elementos fundamentais para a formação profissional, além da construção das identidades
profissionais e pessoais. Nesse entendimento, ressalta-se que o estágio supervisionado como
pesquisa tem papel relevante na construção dos conhecimentos, atitudes e saberes necessários
para a prática docente.
Compreendendo-se, então, que o estágio não é atividade meramente prática, mas
teórica, é instrumentalizadora da práxis docente e um caminho para a transformação. É
atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade,
configurando-se no objetivo da práxis pedagógica, já que esta se dá contextualizada com a
escola, o sistema de ensino e a realidade.
Ao entendê-lo como um espaço de pesquisa, de formulação de problemas, coleta e
análise de dados bem como um momento de conexão com os fundamentos teóricos e,
principalmente, como um espaço para aprendizagem, consegue-se, também, perceber as
exigências que se vêm fazendo em torno do profissional de educação, a de um educador como
intelectual crítico, como profissional reflexivo, pesquisador e elaborador de conhecimentos,
que seja capaz de refletir sobre sua própria prática e atuar como transformador social, ou seja,
capaz de exercer sua profissão em correspondência às novas realidades da sociedade, do
conhecimento, do aluno, dos meios de comunicação e informação.
	
  961	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

Outro ponto relevante aqui destacado refere-se aos sujeitos da práxis pedagógica,
o educador e o educando. Sendo que, o trabalho do educador deve estar sempre associado a
um conjunto de capacidades e habilidades pessoais, teóricas e práticas, que têm como produto
o outro, ser humano como ele.
Destaca-se, que o trabalho docente está, fundamentalmente, ligado ao ato de
educar formal e intencionalmente. Por isso, não se trata de transmitir conhecimentos, e sim de
promover a educação em situações de interações culturais e sociais, tornando a aprendizagem
uma via de mão dupla, ou seja, quem ensina, aprende ao ensinar e quem aprende, ensina ao
aprender.
Articular os conhecimentos teóricos, apreendidos durante o curso de formação,
com as situações reais que são enfrentadas no dia a dia permitiu o entendimento que prática e
teoria diluem-se no decorrer da ação docente. O trabalho de inserção de alunos estagiários no
campo escolar, bem como as expressões manifestadas por eles, aponta para a necessidade de
compreensão de que há uma falsa dicotomia teoria e prática permeando os espaços de
formação que, insistentemente mantém a ideia de separação de ambas. Observa-se igualmente
a necessidade de desenvolver competências, isto é, qualidades, capacidades, habilidades e
atitudes inerentes ao saberes da profissão, assim como perceber que para ser educador não
basta saber, é preciso conhecer, apropriar-se do “ensinar e como ensinar”.
Referências
BOURDIEU. P. O senso prático. Petrrópolis, RJ: Vozes, 2009.
BRASIL. Governo Federal/MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº.
5692. Brasília. 11 de agosto de 1971.
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de
1988. 33. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004.
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº. 9.394, Brasília. 20 de
dezembro de 1996.
BRZEZINSKI, I. (org.). Formação de Professores: um desafio. Goiânia: UCG, 1996.
BRZEZINSKI I. Políticas contemporâneas de formação de professores para os anos iniciais
do ensino fundamental. Educação e Sociedade. CEDES, Campinas, n. 105, p. 1139-1166,
set./dez., 2008.
	
  962	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

FOERSTE, E. Parceria na formação de professores. Revista Iberoamericana de Educación, v.
00, p. 1-13, 2004.
GENOVEZ, L. G. Homo magister: conhecimento e reconhecimento de uma professora de
ciências pelo campo escolar. 2008. 228 f. Tese (Doutorado em Ensino de Ciências) Faculdade
de Ciências, UNESP, Bauru, 2008.
GENOVESE, L. G. & GENOVESE, C. L. Estágio supervisionado em física. Goiânia: UAB,
2012.
IMBERNÓN, F. Formação Docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza.
São Paulo: Cortez, 2011.
NÓVOA, A. Formação de professores e formação docente. In: NÓVOA, Antônio. Os
professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992, p. 17-33.
PIMENTA, S. G., LIMA, M.S.L. Estágio e Docência. São Paulo: Cortez, 2011
TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. 12.ed. Petrópolis, RJ, Vozes, 2011.
VEIGA, I. P. A.. D’ ÀVILA, C. M. (Org.). Profissão Docente: novos sentidos, novas
perspectivas. 2.ed. Campinas, São Paulo: Papirus,2012.

	
  963	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

O ENSINO FILOSÓFICO DE FÍSICA: algumas considerações iniciais sobre o ensino
técnico integrado do Instituto Federal de Educação de Goiás
Ana Karen A. Campos,
Licencianda em Física – IFG - Goiânia. nakaren123@gmail.com
Vinícius S A Felipe,
Licenciando em Física – IFG – Goiânia.
Alex Benício Leandro
Professor de Física – IFG- Goiânia, pós-graduando em Políticas e Gestão da Educação
Profissional e Tecnológica. alex.leandro@ifg.edu.br
Resumo
O ensino de Física sempre se dá com dificuldades de aprendizado em todos os níveis e
modalidades. No Ensino Técnico integrado ao Ensino médio oferecido pelo Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFG) – Câmpus Goiânia a situação se agrava, pois a
maioria dos professores não tem formação voltada para o ensino, que ocasiona uma falta de
integração entre as disciplinas e a formação dos alunos. Diante desta situação e de uma
escassez de metodologias para o ensino de Física é preciso que se pense em novas formas de
ensinar Física. O presente trabalho apresenta algumas características fundamentais para que se
dê a implantação da metodologia o “Ensino Filosófico de Física” nos cursos Técnicos
Integrados do IFG. Tal metodologia tem como principal fundamento a criação de
“Comunidades de Investigação Cientifica e Tecnológica” que são agregadas a seis “ideias”
para que além dos conhecimentos de Física os alunos possam desenvolver sua capacidade
cognitiva e sua emancipação, assim, esta proposta se dá para que os mesmos se tornem mais
ativos nos processos relacionados à sua vida cotidiana. A partir da análise dos dados foi
possível identificar alguns aspectos relevantes para a consolidação da metodologia de ensino
investigada. O fato de a instituição ofertar cursos técnicos e superiores possibilita aos
professores maior autonomia no sentido de investigar e propor mudanças que contribuam para
alcançar uma melhoria na formação pretendida aos estudantes.
Palavras-chave: Ensino de Física, Desenvolvimento Cognitivo, Comunidades de
Investigação Cientifica e Tecnológica.
Considerações Iniciais
O ensino de Física, assim como todas as áreas de ensino de Ciências, ainda
precisa superar grandes obstáculos, como as dificuldades de aprendizado no Ensino
Fundamental, Médio e no Superior, que caracterizam a crise do ensino de Ciências (POZO &
CRESPO, 2009, FOUREZ, 2004). A situação no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio
não é diferente, porém é acentuada por alguns motivos, dentre eles está a falta de professores
com formação específica na área de ensino de Física, pois a maioria dos docentes que trabalha
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nos Institutos Federais, e em outras instituições que também oferecem essa modalidade de
ensino, teve sua formação voltada para o bacharelado e não para a licenciatura. Outro
problema inerente não só ao Ensino Técnico Integrado, mas a todas as modalidades de ensino,
é que os conteúdos de Física são apresentados de forma fragmentada, descontextualizada e
sem relação interdisciplinar com as diversas áreas do conhecimento, o que dificulta ainda
mais a apreensão do conteúdo.
Diante desta crise do ensino, procurando compreendê-la e transformá-la, tem
aumentado o número de pesquisas envolvendo o ensino de Ciências. Há vários trabalhos que
tentam combater a crise do ensino de Ciências, tentando tornar o ensino de Física mais eficaz:
Boss et al. (2012) apresenta como solução uma abordagem a partir da experimentação,
fundamentado por Carvalho (1998); Rodrigues e Pinheiro (2012) buscam superar tal crise por
meio de um ensino lúdico. No entanto, ainda é pequeno o número de trabalhos que se
preocupam em tratar do ensino de Ciências no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio.
Esta modalidade, segundo regulamentação própria, deve compor cinquenta por cento dos
cursos oferecido pelos Institutos Federais de Educação. Assim, consideramos muito
importante a proposta de desenvolvimento de uma nova metodologia envolvendo professores
e alunos do IFG – Campus Goiânia, pois percebemos a carência de pesquisas que se ocupem
em pensar o ensino de Física nesse âmbito.
É preciso que se pense em métodos que possibilitem que essa disciplina seja
ensinada de modo contextualizado, garantindo o direito de aprender que todo aluno tem. Por
isso, faz-se necessário que novas estratégias de ensino sejam desenvolvidas, visando, sempre,
resultados significativos no que tange ao ensino de Física. Acreditamos que o
desenvolvimento de Comunidades de Investigação Científica e Tecnológica (LIPMAN, 1990)
surge como possível estratégia para garantir mais qualidade ao ensino de Física oferecido aos
alunos dos cursos técnicos integrados.
A obtenção de resultados positivos motivou Professores e alunos do Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia de Goiás- Campus Goiânia a dar continuidade da pesquisa
sobre o “Ensino Filosófico de Física” após uma oficina que ocorreu na Primeira Semana da
Física do IFG - Campus Goiânia. A oficina intitulada “Construindo um ensino Filosófico de
Física” ocorreu para agregar pessoas nesta pesquisa para o desenvolvimento de uma
Metodologia de Ensino. Neste momento também era articulado pesquisas com professores do
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departamento de matemática no intuito de refletir sobre um ensino interdisciplinar de Física e
Matemática, conectado pela temática da metodologia de ensino.
A proposta de formação de formação de Comunidades de Investigação Científica
e Tecnológica (LIPMAN, 1990) é um principio norteador nesta nova metodologia e surge
com a finalidade de estimular o debate e o aprendizado de forma prazerosa e, ao mesmo
tempo, desenvolver elementos cognitivos nos estudantes. Acreditamos que, através dessas
comunidades, os alunos podem se sentir mais ativos no processo de aprendizagem, tornando o
aprendizado mais significativo. Dessa forma, esta proposta torna-se extremamente importante
porque busca fornecer um novo sentido para os temidos e, por vezes desprezados, conceitos
de Física. É imprescindível valorizar novas metodologias que envolvam o ensino de Física,
levando em consideração que o uso de metodologias diferenciadas pode facilitar o ensino aprendizagem do extenso conteúdo a ser repassado.
Como uma das maiores preocupações durante a carreira docente de um dos
autores foi proporcionar um ensino de Física útil para a vida do aluno fora da escola, foi
procurado autores que tratassem do desenvolvimento cognitivo por meio do processo de
ensino aprendizagem. Assim, a formação de Comunidades de Investigação Científica e
Tecnológica é investigada no sentido de poder colaborar com a superação da crise no ensino
de Ciências, bem como pode contribuir com os propósitos do ensino por CTS1, que também
integra este projeto.
Outra justificativa que motivou a implementação dessa proposta é a crença no fato
de que a Física colabora com o desenvolvimento do raciocínio lógico, desde que não seja
ensinada de forma mecanicista, apenas voltada para a aquisição de conteúdos e para a
resolução de exercícios. Desta maneira, a metodologia corrobora com a ideia de um ensino de
Física significativo no sentido da emancipação dos alunos.
A pesquisa é cíclica e este trabalho procura apontar algumas das considerações e
análises a respeito do campo de pesquisa onde é pretendida esta melhoria no ensino de física,
encerrando um primeiro ciclo. A partir de um maior reconhecimento do campo de pesquisa
foi possível avaliar alguns fatores que apresentaram regularidade após as intervenções da
metodologia de ensino com uma consequente mudança de postura. Revelando também a
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  CTS – Ciências, Tecnologia, Sociedade. Que estuda os impactos e as mudanças provocadas pelo avanço da
Ciência e da Tecnologia na sociedade no que tange a manutenção de uma Ciência para além dos limites do
mercado econômico.
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formação de um grupo no sentido de pesquisar e contribuir com a melhoria do ensino nas
Instituições Federais de Ensino, integrando a pesquisa e o ensino em um sentido tecnológico.
No sentido de elucidar a pesquisa será apresentado o referencial teórico que
fundamentou a Metodologia de Ensino, os elementos que foram agregados no intuito de
dimensionar uma proposta coerente para o Ensino Profissional e Tecnológico e as seis ideias
que condensam a Metodologia de Ensino. Em seguida a metodologia da pesquisa que se dá
em um sentido emancipatório do campo pesquisado. Após esta preparação os primeiros dados
da pesquisa foram discutidos e analisados para enfim serem expostas às considerações finais.
Referencial Teórico
Para que estes apontamentos sejam discutidos se torna necessário à
fundamentação da metodologia de ensino, que tem como um dos aspectos o desenvolvimento
cognitivo, que é apoiada pelas contribuições de Matthew Lipman (1990), que propôs o ensino
de qualquer disciplina sob um viés filosófico, orientado para o desenvolvimento do Pensar de
Ordem Superior (LIPMAN, 1995). Outro fator que levou a utilização do programa proposto
pelo autor foi o fato do mesmo ter iniciado sua proposta ensinando Filosofia para crianças,
disciplina que ficava ao alcance apenas de estudantes do Ensino Superior e, às vezes, do
Ensino Médio. O programa proposto por esse autor tinha como eixo central a criação de
comunidades de investigação que podiam discutir os mais variados assuntos.
Aproveitando o que Lipman (1990) propôs, pretendemos focar em assuntos
abordados dentro das discussões que permeiam um ramo da pesquisa em Ensino de Ciências,
conhecido como Ciência, Tecnologia, Sociedade CTS. Com o avanço desta discussão, foram
denominados alguns eixos no desenvolvimento da CTS: no campo da investigação, no campo
das políticas e no campo educacional (CEREZO, 1990; OSÒRIO, 2002). Este último campo,
que nos interessa neste projeto, expressa a necessidade de permitir que os alunos consigam
relacionar Ciências e suas tecnologias, bem como as implicações disso para a sociedade, além
de proporcionar que os alunos consigam perceber seus impactos ao meio ambiente (FOUREZ,
1994; LEMKE, 2006).
No programa proposto por Mathew Lipman (1990), algumas das orientações
tratam de estimular o aprendizado pelo prazer, à fala do educando, o debate, o diálogo
criança-criança, que se dá pela formação de uma Comunidade de Investigação. Esta
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comunidade é constituída pelos alunos e professores para que os mesmos se sintam mais
ativos no processo de aprendizagem, proporcionando um maior interesse do aluno pelo
assunto, que aprenderá por prazer e não por obrigação. Sobre isso, Lipman esclarece:
...comunidade de investigação, onde estudantes e professores possam
conversar como pessoas e como membros da mesma comunidade; onde
possam ler juntos, apossar-se de ideias conjuntamente, construir sobre a
ideia dos outros; onde possam pensar independente, procurar razões para os
seus pontos de vista, explorar suas pressuposições; e possam trazer para suas
vidas uma nova percepção de o que é descobrir, inventar, interpretar e
criticar (LIPMAN, 1990, p. 61).

Para converter as salas de aulas em Comunidades de Investigação, o autor propõe
algumas considerações que devem ser levadas em conta, como a apropriação da cultura pelo
estudante, a aquisição de ferramentas conceituais, a racionalização do currículo, a transição
para o texto, a primazia da discussão, a desfragmentação do currículo, a superação da
dicotomia conceitos versus habilidades, a valorização dos processos metacognitivos, a
formação dos educadores (LIPMAN, 1990). O programa tenta, desta maneira, fornecer um
modelo do que é “apresentar a informação às crianças numa atmosfera de apreciação e
julgamento reflexivo, em vez de uma atmosfera de aceitação passiva e não crítica ou de
indiscutível descrença” (LIPMAN, 1990, p.115). Outra preocupação na comunidade de
investigação é incentivar que os alunos façam perguntas epistemológicas, pois:
“... a epistemologia preocupa-se com os fundamentos que podemos ter
ou não para chamarmos algo de verdadeiro, sempre que as crianças
querem saber o motivo para chamar algo de verdadeiro, elas estão
fazendo uma pergunta epistemológica” (LIPMAN, 1990, p.113).
Desta forma, as perguntas epistemológicas podem surgir muitas vezes por meio
do debate ou podem aparecer para iniciá-lo. Todavia, é preciso reconhecer a importância de
estimular os questionamentos, mesmo que não se trate de perguntas epistemológicas.
Enfim, acreditando na reciprocidade da comunidade de investigação no
desenvolvimento do raciocínio, como fornecedora de ferramentas para que os alunos possam
gradativamente se tornar mais reflexivos, se torna necessário nesta metodologia:
“... converter a sala de aula numa comunidade de investigação cooperativa,
onde todos são democraticamente autorizados a serem ouvidos, onde cada
um aprende com o outro e onde o diálogo entre os membros da classe,
quando internalizado é representado num fórum interior da mente de cada
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participante, é a base do processo conhecido como pensamento” (LIPMAN,
1990, p. ).

As questões metacognitivas referentes à “importância do pensar sobre o pensar”,
levantam a importância de algumas disposições específicas da metacognição. As disposições
destacadas poderiam ter sido completamente diferentes e poderiam ser mais complexas ou
mais simples. Lipman levanta apenas a importância de algumas das várias habilidades que
poderiam ser exploradas ou verificadas, visto que há uma quantidade quase que infinita de
tipos diferentes. A metacognição, de uma maneira mais geral, aborda e aponta processos
autorregulatórios da estrutura cognitiva, visando uma melhoria na aprendizagem. Desta
forma, o professor procura não somente pensar em seu processo de aquisição ou de
explicação, mas sim estruturar o pensamento de seus alunos para que os mesmos possam ser
verificados. Assim Lipman afirma que:
Algumas das “disposições específicas” levantadas pelo programa de ensino
para o entendimento da metacognição são; os estados afetivos, atos mentais,
atos verbais, habilidades de raciocínio e habilidade de investigação,
reforçando que são importantes para melhorar as habilidades de ler, escrever,
falar e ouvir (LIPMAN, 1990).

Sendo assim, conforme Lipman (1990), os estados afetivos podem ser
exemplificados por “desespero, pavor e paixão”, ou seja, o individuo precisa desenvolver
aspectos emocionais, pois estes estão na escala do desenvolvimento cognitivo.
Além dessa disposição, o autor aborda a importância dos atos mentais. Sobre isso
Lipman afirma:
Os “Atos mentais (por exemplo, admitir, supor, concordar, estimar,
conjecturar, relembrar)” (LIPMAN, 1990, p.43, grifo nosso), abrangem
desempenhos mentais como supor, imaginar, reconhecer, lembrar, escolher,
comparar e associar. Embora não seja claro em que medida os atos mentais
representam desempenhos habilidosos, eles ao menos parecem representar
parecem representar infra ou proto-habilidades, uma vez que é possível que
seu desenvolvimento seja alimentado e fortalecido pela educação (LIPMAN,
1990, p. 101).

Neste sentido, são apresentados os Atos Verbais, que são enunciações, sempre
com uma dimensão mental. Isto é, muitos atos mentais não são verbalizados, mas não falta a
nenhum ato verbal um componente mental (LIPMAN, 1990, p.116, grifo nosso). Outra
disposição apresentada pelo autor trata das Habilidades de raciocínio, que são competências
em áreas como classificar, definir, formular questões, dar exemplos e contra exemplos,
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identificar similaridades e diferenças, construir e criticar analogias, comparar, constatar e tirar
inferências válidas (LIPMAN, 1990, p. 99, grifo nosso).
Dessa forma, vinte e sete Habilidades de Raciocínio são exemplificadas pelo
autor, mas apenas algumas são relevantes para este trabalho:
(...) segue-se um inventário de vinte e sete habilidades de raciocínio (...) 4Usar a lógica; (...) 6-Saber lidar com ambiguidades; 7-Formular questões;...
10-Identificar suposições subjacentes; 11-Trabalhar com analogias; 12Formular relações de causa e efeito;... 14-Generalizar;... 20 Operacionalizar
conceitos; 21-Definir termos;... 23-Apresentar exemplos concretos; 24Construir hipóteses; 25-Contextualizar; 26-Antecipar, prever e estimar
consequências;... É obvio que essas são apenas algumas dentre as principais
habilidades de raciocínio... (LIPMAN, 1990, p. 80).

O último aspecto, que representa segundo Lipman, o maior grau cognitivo, trata
das habilidades de investigação.
“As habilidades de investigação são aquelas associadas com execução de
métodos científicos, tais como medir, observar, descrever, estimar, explicar,
prever e verificar” (LIPMAN, 1990, p. 116, grifo nosso).O autor também as
descreve como “competências em áreas com descrição, explanação,
formulação de problemas, formação de hipóteses e medição” (LIPMAN,
1990, p. 100).

Assim por motivos de classificação o autor ainda reforça, que “estados afetivos
podem conter apenas um germe cognitivo, mas atos mentais, atos verbais, habilidades de
raciocínio e habilidade de investigação parecem estar numa escala crescente de
complexidade cognitiva.” (LIPMAN, 1990, p.115, grifo nosso).
As Ideias do Ensino Filosófico de Física
A primeira ideia é questionar os alunos sobre fatos de seu cotidiano,
relacionando como o conteúdo ministrado, para que seja levado em conta o seu conhecimento,
bem como assuntos de seu interesse, ou que contribuam para melhoria de sua qualidade de
vida para estimular a sua fala e o debate. A segunda ideia trata de apresentar alguns materiais
aos alunos, como laser, espelhos, até mesmo Kits de Laboratório. Pode ser apresentada
também, alguma consequência teórica ou prática controvertida, onde os mesmos ficam livres
para perguntar ou contar algo que acreditem que esteja relacionado, ainda estimulando o
debate. A terceira ideia é propor que os alunos manuseiem livremente de acordo com o seu
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interesse, não lhe sendo imposta nenhuma sequência, incentivando perguntas e afirmações
ainda visando o debate. Após este momento é apresentado o desafio proposto pela aula
experimental ou teórica. A quarta ideia se trata de levantar perguntas, ou perguntas
epistemológicas a qualquer momento e permitir que os alunos respondam sem se preocupar
em corrigi-lo no momento. Quando os mesmos começarem a perguntar, incentivar que outros
alunos respondam antes de dar as respostas. A quinta ideia se trata de confeccionar um
relatório sobre suas atividades em um formato parecido com os relatórios que são propostos
em cursos superiores e tecnólogos, respeitando a fase de desenvolvimento do estudante. A
sexta ideia é a tentativa de elaborar algum material (maquete ou protótipo em três dimensões,
vídeo demonstrativo, em último caso cartazes) que os próprios alunos construam que ficará
exposto nos diversos meios de comunicação que são possibilitados pelas Tecnologias de
Informação e Comunicação, que são muito diversas atualmente.
Metodologia
Para alcançar os objetivos pretendidos foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa
aplicada a uma pesquisa-ação. Segundo Lankshear e Knobel (2008, p. 35), a pesquisa
qualitativa supõe que para entender o mundo precisamos concentrar-nos nos contextos, o que
envolve prestar atenção à história, à linguagem, à temática, aos participantes de um evento em
especial, e assim por diante. Assim, este paradigma de pesquisa contempla as expectativas em
torno da intervenção pretendida, pois permite uma análise contextual do ensino de Física e
possibilita a elaboração de medidas que visem à melhoria da prática docente.
Para Ghedin e Franco (2008, p. 220), a pesquisa-ação é eminentemente
pedagógica à medida que o exercício pedagógico se configure uma ação que confira caráter
científico à prática educativa com base em princípios éticos que visualizem a contínua
formação e emancipação de todos os sujeitos da prática. Deste modo, a escolha pelo método
da pesquisa-ação ocorre por acreditarmos que essa metodologia de pesquisa permite a
produção de conhecimentos novos para a área da educação, além de contribuir com a
formação de sujeitos pesquisadores, críticos e reflexivos.
Assim, esta pesquisa foi realizada em grupo no IFG, campus Goiânia, com os
alunos dos cursos profissionais. Esse campus atende a estudantes entre 14 e 18 anos, que
concluíram o Ensino Fundamental. A escolha por este local se deu pelo fato, de um dos
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pesquisadores, atuar como docente e os outros por serem alunos do curso de Licenciatura em
Física nesta instituição.
O professor já ministra algumas aulas neste formato, além de utilizar os conceitos
para planejamento e condução das aulas, os alunos do curso de Licenciatura em Física se
prepararam para fazer intervenções em sala de aula por meio de investigações sobre os
primeiros resultados, avaliando quais possibilidades da metodologia se tornam factíveis
levando em conta às características da instituição. No ano de 2014 foram feitas intervenções
nos cursos de Telecomunicações e Mineração no primeiro ano, Eletrotécnica e Trânsito no
terceiro ano, Música e Mineração no quarto ano. Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio na modalidade EJA de Cozinha, Informática e Transporte rodoviário também fora
abordados, mas não fizeram parte das análises.
Para coletar os dados foram utilizados; caderno de campo, observações,
fotografias, registro das reuniões entre professores e entre os Departamentos da Instituição,
pautadas por (BOGDAN e BIKLEN, 1992) e (FLICK, 2004). Para complementar as
observações também foram utilizadas as ferramentas de registro pertencentes à instituição.
Análise e Discussão Preliminar dos Dados
Nestes resultados são apresentadas algumas reflexões e concepções abordadas
para guiar a pesquisa e o ensino na Instituição levando em conta seu histórico. Devido à
composição dos autores as reflexões são agregadas a dois binômios de tratamentos distintos, o
primeiro onde professores refletiram sobre professores e sobre alunos, e o segundo onde os
alunos refletiram sobre alunos e sobre professores. Para concluir é discutida a relação entre
algumas das características pretendidas aos licenciandos dos Institutos Federais e a pesquisa
desenvolvida.
Grande parte dos professores são Doutores, destes Doutores poucos tem esta
formação voltada para a área do ensino, alguns deles preferem dar aula para o ensino superior
e tratam com certo receio o ensino médio, indicando certa falta de amadurecimento, que
ocasiona muitas problemáticas. Talvez tal fato se dê por uma reafirmação do conceito
tradicional de professor detentor do conhecimento, por meio de aulas enfadonhas que mais
servem para incrustar a ideia que o professor sabe e o que o aluno é ignorante, fazendo com
que o ensino se torne doloroso para este ultimo.
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Os alunos dos cursos voltados para as áreas de engenharias de exatas são mais
resistentes a novas metodologias, sendo que esta rejeição se torna mais forte com alunos dos
últimos anos que se dá talvez pela formatação adquirida nos outros anos ou pelo desamparo e
duvida que se apodera de alguns alunos quando estão prestes a concluir seu curso. Muitas
vezes os alunos terminam seu curso sem nenhuma pretensão de seguir trabalhando na área de
formação técnica, a maioria se prepara para entrar em um curso superior. Por isso talvez
temas que estão relacionados com a formação técnica não se tornam tão atraentes para estes
alunos dos terceiros e quartos anos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.
Os professores reclamam de um grande desinteresse, diminuição da base de
aprendizado e de uma grande violência por parte do aluno quando o assunto envolve
conceitos obtidos e reprovações. Outros professores reclamam da banalização das disciplinas
ofertadas para alunos repetentes que incentivam a desistência e a falta de engajamento nas
disciplinas que não são abandonadas.
O Ensino Filosófico de Física aplicado aos alunos dos primeiros anos repercutiu
em um resultado extremamente diferente, pois os mesmos se engajaram e se uniram para se
ajudarem nos estudos. Também foi percebido que no decorrer do ano alguns alunos
começaram a questionar e não valorizar as características da metodologia, talvez pelo efeito
de formatação muito forte imposto pelo campo.
A realização de aulas experimentais se torna muito viável, pois devido à
existência a existência de três laboratórios de Física para cursos superiores inclusive nas áreas
de engenharia. Possibilitando assim o preparo de experiências demonstrativas ou onde o aluno
pode desenvolver um procedimento experimental também para os alunos do ensino médio.
Alunos se queixam que a postura do professor é distante, autoritária, pouco
amistosa e muitas vezes exibicionista. Os mesmos relataram que quando tais posturas se
mantêm ao longo do tempo, alguns alunos chegam a provocar situações absurdas na tentativa
de conseguir pelo menos um conceito para aprovação, ou pior, desqualificar e até substituir o
professor. Alguns alunos indicaram que se os professores fizessem uma leve modificação na
disposição dos alunos em sala, que pode ser em forma de um círculo ou semicírculo
proporcionou uma maior participação dos alunos e evitou também dessa maneira o
desenvolvimento de conversas paralelas que tanto dificulta o trabalho do professor.
Os alunos de ensino médio e superior convivem e trocam experiências o que
talvez possibilite um amadurecimento do aluno. Este ensejo de convívio permeado por
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totalidades de ensino, que tem a maior abrangência em relação a outras instituições ao ponto
que existem Cursos Superiores, Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, regulares e na
modalidade EJA. A maioria dos alunos sempre tem um convívio de grupo mais intenso que se
sentem amparados e com pessoas que podem contar.
Os professores das áreas ditas técnicas que tem sua formação em engenharias
diversas além de promover um ensino tecnicista de sua disciplina criticam professores que
tentam utilizar metodologias diferenciadas. Alunos relataram que alguns não gostavam de ser
chamados como professores dizendo que são engenheiros e não licenciados. Tais professores
mencionados quando estão como coordenadores dos cursos apoiam posturas de professores de
outras áreas que sejam semelhantes as suas.
Uma das direções da formação dos licenciados dos Institutos Federais é
desenvolvida para que o futuro professor não apenas saiba trabalhar em uma perspectiva
integradora voltada para o ensino profissional e tecnológico, mas também que tenha
capacidade de em qualquer local de atuação desenvolver e multiplicar os fundamentos de um
ensino profissional e tecnológico. Por isto está metodologia se torna mais atraente e
necessária, pois seria pelo menos um primeiro passo para que o futuro professor de física
pudesse desenvolver sua docência em cursos técnicos integrados ao ensino médio, obtendo
sucesso em seus processos de ensino aprendizagem.
Mas a situação não é tão regressiva e caótica ao ponto de vista que mesmo com
alguns professores não se adequando aos resultados e paradigmas da pesquisa em educação,
outra parte dos professores, que é valente, trabalha em uma perspectiva emancipadora,
conseguindo balancear o produto final da formação, uma vez que a característica de além de
preparar o aluno para uma profissão e para ser um cidadão consciente de seu lugar e papel em
uma sociedade, o prepara para entrar em um curso superior e prosseguir seus estudos. Talvez
esta situação se pareça ambígua, mas devido a postura do mercado não se pode condenar tal
postura.
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Considerações Finais
O Ensino da Física aparenta ser mais árduo quando o professor não provoca em
seus alunos o interesse de investigação fazendo-os associar a disciplina de física com as
demais. Em contrapartida quando os discentes relacionam o conteúdo exposto com o seu
cotidiano obtém maior êxito no seu processo de ensino-aprendizado.
No Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFG) - campus Goiânia o
ensino de algumas disciplinas, principalmente em física, na maioria das vezes é tradicional,
conteúdista e ou tecnicista prejudica o aprendizado dos alunos. Além do número reduzido de
aulas de Física (duas aulas semanais) o conteúdo é abordado majoritariamente de uma forma
exibicionista, isso dificulta a assimilação e a participação do aluno que se agrava devido a
grande quantidade de conteúdo e um tempo reduzido para expô-lo.
Para o aluno é mais difícil entender uma ciência apenas com aulas teóricas, ao
conferir se os dados experimentais aproximam-se dos teóricos há um grande aprofundamento
do aprendizado, por isso aulas práticas são essenciais para o ensino médio. Nestas aulas
diferenciadas onde os alunos devem e podem sugerir ou confeccionar experimentos há um
aumento de seu engajamento e participação nas aulas e os mesmos conseguem absorver
melhor o conteúdo, favorecendo seu aprendizado.
Tendo em vista essa problemática é que um dos autores, o professor, desenvolveu
seis ideias para estimular a criação da comunidade de Investigação juntamente com todos os
outros profissionais, trazendo algumas melhorias para o ensino na Instituição. Ficando mais
evidente que nestas comunidades de investigação os conceitos físicos devem ser expostos
com uma grande liberdade conectando-se com qualquer assunto, podendo ser relacionados
com o cotidiano da turma, incentivando debates, observações, críticas, correlações por parte
dos alunos.
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Resumo
O presente texto tem como interesse defender que as relações dos professores com seus pares,
isto é, a relação do professor com o professor podem auxiliar na compreensão da formação
docente. Para isso, sinaliza algumas situações que vem ocorrendo nesta difícil missão que tem
se tornado a prática dos docentes em face aos casos de violência por parte de alunos e
familiares, baixa remuneração, formação insuficiente, falta de recursos necessários para
efetivação de seu trabalho, problemas no relacionamento entre os iguais, entre tantos outros
episódios que tornam a profissão de professor uma profissão arriscada. Partimos, dessa
maneira, dos estudos de Arroyo (2002) em sua defesa de uma identidade de mestre, de
caracterização do ofício - de ser professor - e de Freire (1959), (1967) que aborda importantes
conceitos que são essenciais nesta discussão como relação e diálogo indicando as
potencialidades do ser/estar com o outro e, assim, produzir sentido para a prática pedagógica
e, consequentemente, para a formação docente.
Palavras-chave: Trabalho Docente. Relações. Diálogo.
1 - Introdução
Os problemas da profissão docente, do trabalho de ser professor estão atrelados a
uma realidade de descaso, de violência – moral e física por parte dos alunos e de seus
familiares, de inadequada remuneração, de formação insuficiente, enfim são muitos os
desafios para ser e permanecer ou mesmo se assumir professor na atualidade. Objetivamos,
com este texto, trazer para a discussão um assunto que é muito pouco comentado, mas que se
configura como uma questão importante a ser desvelada. Trata-se da relação dos professores
com seus pares. Esta relação, em dados momentos, pode configurar-se também como desafio
ao ofício de ser professor pois, a vaidade, a busca por status e poder que implicam na
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desvalorização gratuita do outro, são fatos que temos - desassossegadamente - acompanhado
nas escolas nas quais já trabalhamos e nas secretarias de educação a que temos nos vinculado,
ao longo de doze anos de experiência no magistério e também durante os períodos em que
atuamos em tutoria presencial em cursos de aperfeiçoamento e de graduação em polo da
UAB - Universidade Aberta do Brasil.
É preciso ressaltar que, não é nossa pretensão diminuir e pormenorizar a carreira
docente nem, tampouco, o trabalho das secretarias municipais de educação. Muito ao
contrário! Acreditamos conforme Bonfim (2010, p.101) que
Sem um bom professor não há boa educação, visto que as tecnologias
educativas não o substituem e, qualquer política ou estratégia voltada
a qualidade do ensino deve passar, necessariamente, pelos professores,
sua formação, seu recrutamento e pela carreira do magistério.
Interessa-nos, por tanto, discutir que os riscos atuais da profissão docente têm sido
naturalizados e, com isso, permanecido no âmbito das discussões das salas de professores.
Sabemos que os professores se configuram como uma das maiores categorias profissionais
entre os servidores públicos, tanto em nível municipal e estadual como em nível federal, e têm
condições de exercer poder de trabalho, de luta e de influência sobre os alunos e suas famílias.
Em algumas cidades interioranas, muitos deles são líderes comunitários e
políticos. O professor é o principal agente promotor da educação, embora saibamos que esta
acontece em todos os momentos, lugares e espaços da vida dos seres humanos. Mas, é na
escola, que as relações se criam e os vínculos se fortalecem. A esse respeito Paulo Freire
chama a atenção para o fato de que, “se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela, tampouco, a sociedade muda.”
A nossa defesa é a necessidade de humanização, de politização da profissão
docente em que pese o relacionamento com os alunos e as famílias, mas para além dessas
relações, em que há vasta literatura e muitas pesquisas, as relações com seus colegas de
trabalho. Isto posto, nosso foco é a relação dos professores entre si e com os demais atores da
educação: pedagogos, secretários escolares, coordenadores de turno, diretores e representantes
das secretarias municipais de educação. O trabalho constitui-se, da parte introdutória, em que
apresentamos o assunto abordado, o primeiro capítulo em que apresentamos os problemas por
que passa a profissão docente, o segundo capítulo que trata de desafios e contribuições para
uma profissão docente decente e, por fim as conclusões que tecemos no sentido de, não
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esgotando o assunto, colocarmo-nos a pensar outras possibilidades e repensar o jeito que
fazemos educação.
Nesse sentido, traremos para este diálogo autores como Arroyo (2002) que
defende que estamos atrás de uma identidade de mestre, de caracterizar um ofício, o ofício de
ser professor. Ofício, para este autor, é um fazer qualificado, profissional, com segredos,
saberes e artes específicos da profissão - nesse caso, a profissão do professor. Reflete o
pensar e o fazer educativos influenciados no trabalho e na socialização das novas gerações.
Eles precisam ser artesãos, artistas pra dar conta do magistério. Professores
precisam resistir às pressões de manter e reproduzir a herança de um saber específico porque a
sociedade depende de suas qualificações. Em Freire (1959), (1967) abordaremos alguns
conceitos que se fazem essenciais nesta discussão e, importantíssimos nesse trabalho, o
conceito de relações e também o conceito do diálogo. Freire entende o homem e, por
conseguinte, entendemos o professor como um ser de relações e não só de contatos, o homem
não apenas está no mundo, mas com o mundo. Assim, o professor está com o outro. Estar
com o mundo resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Estar
com o outro resulta de sua abertura ao diálogo. Há uma pluralidade nas relações do homem
com o mundo.
2 - Os múltiplos fatores da degradação da profissão docente: esclarecendo o assunto.
É consensual que, no Brasil, falta aos professores oportunidades de progressos na
carreira, de formação profissional e de melhoria das condições de trabalho. Porém, antes de
falar sobre a regulamentação da profissão docente no país, e não o faremos aqui, visto que
nosso interesse é discutir a profissão docente acerca de suas relações, é necessário pontuar que
a formação do profissional da educação não se inicia, quando esse ingressa em um curso de
formação de professores, mas desde o primeiro dia em que ingressa na escola como aluno.
Suas representações e significados de educação, vivificados enquanto docentes, são muito
mais influenciadas pela sua vivência escolar, enquanto estudantes, do que com as teorias as
quais entrou ou venha a entrar em contato em sua formação acadêmica (ROSA, 2000).
Alguns entendimentos acerca do papel dos educadores na sociedade atual são
necessários para entender como nos constituímos – professores - na história da educação
brasileira e, desta forma, como nos relacionamos com alunos, pais e com os outros
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professores. Em Gadotti (1998) encontramos que os cursos de formação de professor, no
Brasil, mais precisamente o curso de Pedagogia é regulamentado no período da ditadura
militar, o que nos remete para um educador apassivado, apolítico e tecnicista, totalmente
desvinculado da realidade a qual se inseria. A grande maioria dos educadores de hoje são
fruto do sistema repressivo ditatorial ou foram alunos de professores que trabalhavam neste
momento e reproduzem tal aprendizado, seu modo de ensinar e experienciar as relações é uma
reprodução dessa ação castradora do regime militar, dessa inexperiência democrática.
A esse respeito, nos ensina Gadotti
É preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo mesmo, com a pretensa
imagem do homem educado, do sábio ou mestre. E é preciso desrespeitar
também esses monumentos da pedagogia, da teoria da educação, não porque
não sejam monumentos, mas porque é praticando o desrespeito a eles que
descobriremos o que neles podemos amar e o que devemos odiar. [...].
Nessas circunstâncias, o educador tem a chance de repensar o seu estatuto e
repensar a própria educação. O educador, ao repensar a educação, repensa
também a sociedade (1998, p.71).

Parafraseando Paulo Freire, sabemos que a educação não é neutra, educadores são
munidos de sonhos, de desejos, de crenças, de angústias e de representações sobre o
significado da educação que são levados da escola para a casa e da casa à escola. A educação
é em si mesma um ato educativo, político e produtivo através da qual emerge a palavra, a luta
e a responsabilidade pelo questionamento e pela não submissão.
O papel do professor é de problematizador de questões, de injustiças, de
relacionamentos e de relações, buscando uma sociedade democrática e coletiva contra a
hegemonia do sistema que se reproduz no interior das escolas em que há estímulo as seleções,
exclusões, individualidades e competitividade.
Muitos professores afirmam a necessidade de uma mudança na divisão e na
hierarquização do poder nas escolas, a fim de tornar as relações entre os profissionais que aí
trabalham, mais humanas e menos competitivas. Freire (1959, p.09) nos adverte que:
Em realidade, não nos será possível nenhum verdadeiro equacionamento de
nossos problemas, com vistas a soluções imediatas ou a longo prazo, sem nos pormos em
relação de organicidade com nossa contextura histórico-cultural. Relação de organicidade que
nos ponha imersos na nossa realidade e de que emerjamos criticamente conscientes.
Como já afirmamos, segundo Paulo Freire, nenhuma mudança estrutural pode
acontecer na sociedade sem a contribuição da educação, e isto não é diferente no seio das
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escolas. Estas mudanças só acontecerão na medida que as desigualdades forem minimizadas e
as vozes de todos se fizerem ouvir, criticamente, sem tentar esconder os conflitos ou
minimizá-los, a educação e a hierarquia educacional não podem funcionar como mecanismos
de opressão. Nesse sentido, ganha força a emergência do diálogo, compreendido como
experiência, como participação.
E que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz
crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da
confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois pólos do diálogo se ligam assim,
com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se
então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação (FREIRE, 1967, p.115).
Diálogo é o encontro entre pessoas mediatizadas pelo objeto de conhecimento, no
desejo de produzir e reconstruir conhecimento. Portanto, uma comunicação solidária entre
homens não se fundamenta na relação de um sobre o outro, mas na solidariedade de saberes
entre ambos, intencionados a transformar o mundo (FREIRE, 1967).
O diálogo nos conduz a democracia, a experiência democrática em educação deve
ser um trabalho do professor com o professor e não do professor sobre o professor.
Vivemos uma época em que a desesperança bate com força a nossa porta, a
tendência é aceitar o que está posto sem questionar e esperar que no futuro haverá mudanças.
Isso acontece devido algumas temeridades que temos presenciado. Para ilustrar o jogo das
vaidades a que nos referimos podemos citar casos de injúria e calúnia entre profissionais, falta
de ética, conflitos pessoais que interferem na execução de leis, nos direitos e deveres dos
funcionários, banalização e desmerecimento do trabalho, ameaças veladas e coerção da
liberdade por quem está no poder, entre outras.
O grave das condições materiais e de trabalho das escolas não é apenas que é
difícil ensinar sem condições, sem materiais, sem salários, o grave é que nessas condições nos
desumanizamos todos. Não apenas torna-se difícil ensinar e aprender os conteúdos, torna-se
impossível ensinar-aprender a ser gente (ARROYO, 2000 p.64).
A nossa vida profissional e pessoal são intrinsecamente ligadas e se influenciam
mutuamente, o esgotamento emocional de muitos professores, ocasionado pelos fatores
citados anteriormente, os tem levado a perda da imunidade. Produzindo ideias de que há
“frescura” de professor. Como a fala de uma funcionária do setor administrativo de uma
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secretaria municipal de educação que ouvi fazendo reprimenda aos docentes dizendo que não
entendia a quantidade de atestados médicos entregues ao setor, que o magistério anda doente.
E anda mesmo! Estudos tem sido realizados vinculando as situações de estresse
exaustivos por que passam os professores atualmente, relacionados a natureza de suas funções
e aos contextos onde exercem a prática docente à síndrome de Burnout considerada como um
tipo de estresse de caráter persistente vinculado as situações de trabalho resultante da
constante e repetitiva pressão emocional associada com intenso envolvimento com pessoas
por longos períodos de tempo (HARISSON, 1999 apud CARLLOTO, 2002 p. 01).
Com o passar do tempo, com as mudanças paradigmáticas entre modernidade e
pós –modernidade, assunto que retomaremos no decorrer deste trabalho, passou-se a exigir do
professor muito mais do que acumular, transmitir e mediar conhecimento. É necessário que
este assuma novas funções que demandam diferentes habilidades pessoais e sociais e não se
reduzem a acumulação de saber.
A síndrome Burnout afeta o ambiente educacional, interferindo no processo
pedagógico de tal forma que causa apatia e alienação dos profissionais ao ponto desses
indivíduos intencionarem o abandono da profissão. Assim, coloca o Magistério como uma
profissão de alto risco, equiparando-a ao policial no enfrentamento de riscos e exposição a
situações estressantes e superando os profissionais da saúde no tocante ao risco e ao estresse.
A educação, de nossa época, teve aumentadas as suas responsabilidades e em
contrapartida as exigências também aumentaram sobre os profissionais. A família deixou de
desempenhar seu papel, renunciando às suas responsabilidades e delegando-as aos
educadores. Os meios de comunicação de massa adentraram a sala de aula como fontes de
informações, dissociadas do professor. Há um desafio que espera pelo professor. Ele é
questionado e também se questiona sobre qual é realmente a sua função, quais valores deve
transmitir e quais deve problematizar.
A despeito de todas as situações que emergem em função da tarefa de ser
professor, Telles (1992) afirma que a escola como instituição social vive hoje uma grave
crise, consequência da própria crise em que vive a sociedade e o homem.
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3- Desafios e contribuições para uma profissão DECENTE!
Estamos vivenciando uma profunda banalização da educação e por conseguinte da
pessoa humana. O professor deixa de ter o status de autoridade que outrora lhe fora outorgado
pelas famílias e pela sociedade. Já não tem vez e voz. Na direção desse desmerecimento,
podemos observar que a profissão tem ganhado o status de “bico”. As pessoas se tornam
professores enquanto não conseguem algo melhor para fazer ou simplesmente para
complementar a renda financeira.
A escassez de professores fez com que o MEC – Ministério da Educação
utilizasse os meios de comunicação de massa para realizar chamadas para incentivar as
pessoas a abraçarem o magistério, pontuando a importância do professor na vida das pessoas e
na sociedade. Com a clara intenção de desfazer o imaginário social dos últimos tempos que,
minimiza o papel do professor.
Sabemos que trata-se de um trabalho árduo, e os próprios professores não tem
uma imagem positiva de si mesmo e nem clareza de sua função. Arroyo (2002) propõe a
reconstrução do perfil do mestre, uma tarefa lenta que visa a busca do significado ou da
ressignificação do ofício. Pressupondo, nesse sentido o engajamento com os movimentos
sociais e políticos de sua época e de sua comunidade, de seu contexto, e que ao tentar explicálos entenderá o seu próprio papel como educador.
Os professores têm buscado qualificação, isto é fato inegável. Porém, nem assim
eles estão conseguindo alcançar o reconhecimento profissional e nem, tampouco, o social.
Arroyo (2002) sugere uma reflexão sobre o sentido social da condição de ser professor, como
caminho para a construção da identidade social e reconhecimento profissional. É urgente a
necessidade de formar um perfil ou uma cultura da profissão docente, o que não se consegue
somando conhecimentos ou especializações, mas sim formando uma consciência de classe,
com papéis definidos e com preparação para atuação em seu tempo e em seu lugar.
Mais importante do que criticar professores, é urgente o entendimento das
relações. Nesta época temos que pensar e decidir o percurso pelo qual queremos que caminhe
a profissão docente. As relações humanas vem sofrendo mudanças de acordo com a transição
das ciências, em época moderna havia um determinado modo de pensar e agir, com a pós
modernidade mudam os modos de pensar e agir e por consequência as relações nas famílias,
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nas comunidades, no trabalho e na sociedade. A vida tornou-se cheia de cores, sentidos,
imagens e sons.
Importante salientar que compreendemos que não há linearidade nos períodos
moderno e pós moderno, que há dicotomias entre ambas, mas que também há encontros.
Necessita-se refletir sobre a urgência de criar nas escolas ambientes que deem conta das
transformações sociais, pois é nessa sociedade que os professores interagem com seus pares,
com seus alunos e seus familiares e, desta forma provocar transformações que levem a um
bem viver coletivo, conforme idealizava Paulo Freire. Somente o homem pode intervir numa
sociedade de homens, buscando um horizonte mais humano, em um crescente processo de
humanização da vida dos homens em sociedade, o que significa dizer que o homem age sobre
o homem para juntos construírem oportunidades de todos serem mais felizes.
Entender a complexidade das relações humanas significa entender a complexidade
das diferenças sociais. Complexidade entendida como abertura e não como dificuldade,
complexidade como aquilo que vai sendo composto junto e ao mesmo tempo (Morin, 1990).
Talvez o que falte à educação, no que tange às relações entre os profissionais seja o
entendimento da lida educacional, de perceber que os problemas, os desafios e as glórias são
comuns a um grupo e não a esta ou aquela pessoa, individualmente. A mudança se opera na
coletividade.
Nesse sentido, defendemos a importância da verificação da atuação dos sindicatos
dos professores, com o objetivo de unificar direitos e deveres e tornar digna a tarefa de
educar.
Entretanto o que verificamos atualmente são contradições, favoritismos e
ingerências que acabam por esvaziar seu verdadeiro objetivo dos sindicatos e desmoralizar a
profissão docente ainda mais. Recorremos, novamente a Freire (1959) que retoma a nossa
inexperiência democrática que esclarece as nossas posições comuns e nosso desrespeito ao
professor.
Infelizmente, nossos sindicatos tem trabalhado no
Desrespeito aos direitos dos mais fracos pela hipertrofia dos mais fortes.
“Inexperiência” que explica a prática reveladora da política clã,
consubstanciada em fórmulas como: “aos amigos tudo – amigos são os que
seguem passivamente ao chefe – aos inimigos, a lei”. Esta lei, porém,
aparece apenas na fórmula, porque a tradução exata dessa atitude, ou dessa
postura antidemocrática, seria antes esta: “Aos amigos, aos que seguem as
linhas da política do chefe, tudo – inclusive coisas impossíveis, para cuja
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solução se dá sempre um ‘jeitinho’ – aos inimigos, nada, quer dizer,
dificilmente o que a própria lei estabelece” (FREIRE, 1959, p.26).

Concordamos com Gadotti (1998) e com Paulo Freire (1967), que acreditam numa
pedagogia transformadora que seja capaz de mudar comportamentos. Nosso foco são as
relações entre os professores e, portanto, tomaremos emprestados alguns conceitos com as
devidas adequações, que os autores referidos usaram ao falar da educação de uma forma
geral.
A existência da pedagogia transformadora implica na existência de quatro
categorias, que devem nortear a ação dos educadores e contribuir para transformações
substanciais nas relações. A categoria da contradição possibilita que homens e mulheres se
percebam enquanto seres inacabados, em constante transitoriedade. A categoria da
divergência, por sua vez, contribui para que os professores entendam que vivem em uma
sociedade plural e multifacetada, expostos a várias possibilidades de conflito. A categoria da
desobediência é entendida aqui como reafirmação do eu profissional, capaz de dizer não as
imposições e as formas diversas de diminuição de seu valor. Essa desobediência pode ser
individual ou coletiva e é muito importante para efetivação e resgate da atuação dos sindicatos
dos profissionais docentes, pois sua premissa é a luta e a criticidade. E por fim, há a categoria
do desrespeito, entendendo que é possível ir contra a submissão, que tem garantido a
perpetuação de abusos de poder.
Defende-se, dessa forma, que profissão docente e seus sindicatos sejam pautados
por uma nova consciência social e política, não no sentido político partidário, mas que
observe à melhoria da qualidade do ensino, à melhoria da qualidade das relações interpessoais
que se travam na escola, à melhoria da organização do trabalho docente, enfim, a melhoria de
tudo aquilo que é necessário para se exercer decentemente a profissão e que só um professor
politizado pode reivindicar. Professor politizado é aquele que atua politicamente dentro e fora
da escola. Tem motivação pela qualidade do ensino e tem interesse pelas relações humanas.
Daí insistirmos tanto nas relações de organicidade do nosso processo
educativo com a nossa atualidade tão rica de contrários, no sentido de
diminuí-los. Sobretudo no sentido de ajudar, em conexão com o clima
cultural presente, a incorporação, na experiência do homem brasileiro, de
formas de vida democráticas (FREIRE, 1959, p. 78).

A experiência democrática compete ao reconhecimento do ser enquanto
profissional, pautando a sua conduta no princípio da alteridade que significa colocar-se no
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lugar do outro. Todos os envolvidos na tarefa de ensinar são coparticipes nas práticas
educacionais e sociais, o que aumenta nossa responsabilidade nas nossas experiências de
convívio.
Dessa forma, entendemos que as relações, entre nós, professores, docentes,
agentes promotores da educação, tem de ser, antes de tudo, mudanças de atitudes. “De criação
de disposições mentais democráticas” que substituam atitudes “culturológicas de passividade”
por participação e hábitos de ingerência por colaboração. Afirmando com força que “muita
coisa considerada óbvia, neste país, precisa ser realçada” (FREIRE, 1959 p. 86)
4 - Tecendo algumas considerações
A guisa de conclusão, porém entendendo que este assunto não se encerra neste
trabalho, é urgente a necessidade de mudança qualitativa das relações dos professores com
seus pares, do reconhecimento do outro, da busca por um outro futuro para a profissão de
professor. Retomamos aqui a necessidade de um posicionamento ético e respeitoso por parte
de todos os envolvidos nas relações educacionais que se paute pelo princípio da alteridade.
O homem ainda não é um ser satisfeito, porque ainda não é perfeito, porque o
mundo ainda não é acabado. Assim também é o professor, inacabado. E por isso dependente,
da sociedade e de todos que o cercam. Ninguém está alheio ao mundo e aos conflitos ao seu
redor. O professor não é neutro, ou age a favor dos que detém o poder ou contra eles.
Retornamos às categorias citadas anteriormente – contradição, divergência, desobediência e
desrespeito - para ilustrar a ação contra o abuso do poder. E defendemos, mais uma vez a
necessidade da politização, compreendendo as relações de poder para que possam lutar contra
os desmandos.
É necessário reinventar as relações, criar uma alternativa, epistemológica ou
talvez pedagógica, que favoreça o aparecimento de um novo tipo de pessoas, mais solidárias e
preocupadas em superar o individualismo. Essa alternativa, não virá em forma de lei nem de
reforma. Para que ela aconteça no futuro será preciso que, no presente, ela seja pensada por
professores que se reeducam juntos, coletivamente.
É Paulo Freire que convidamos para nos ensinar a última lição, diante dos muitos
desafios que a profissão docente nos coloca, ele nos convida a ter esperança, mas ter
esperança do verbo esperançar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar.
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E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar,
esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir! Esperançar é levar
adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo (FREIRE, 2011).
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Resumo
Neste artigo procura-se destacar a importância de um docente reflexivo, seu objetivo é ir além
da prática não se prendendo apenas ao ato de lecionar, ele deve se conectar com a realidade e
com o contexto que está lecionando fazendo uma junção do conhecimento prático com a
teoria, construindo um elo entre a sala de aula e o mundo exterior. O profissional deve ser
flexível capaz de interagir em vários contextos e atuar de forma eficaz em cada um deles,
trabalhando continuamente a situação do universo em que se encontra , analisando e
intervindo com ações inovadoras e adaptativas, perante o pensamento crítico e reflexivo.
Palavras-chaves: Educação, crítico, reflexivo.
Abstract
This article seeks to highlight the importance of a reflective teacher, your goal is to go beyond
the practice is not only holding the act of teaching, it should connect with reality and the
context that teaching is making a junction with the practical knowledge theory, building a
bridge between the classroom and the outside world. The professional must be able to flexibly
interact in various contexts and act effectively in each of them, working continuously
analyzing and intervening with actions perando reflective and critical thinking.
Keywords: Education, critical, reflective.
Introdução
A docência é a uma prática que sempre exigiu bastante observação de todos os
profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, por estar diretamente
relacionada ao desenvolvimento cognitivo das pessoas. Com isso, cobra-se do professor um
constante aperfeiçoamento de seu trabalho tanto dentro quando fora da sala de aula. Desta
forma, Schön (2000, p.229) nos afirma que “a reflexão no exercício docente se torna de
fundamental importância para o desenvolvimento profissional do professor e sua formação
continuada”.
Com o avanço dos estudos acerca de formação de professores, observou-se que
não basta apenas refletir sobre sua prática, é preciso analisá-la de forma crítica e intervir afim
de que se possa fazer uma mudança significativa tanto na escola quanto em sua comunidade e
a sociedade em que vivemos. Nesse contexto, surge então o professor como intelectual crítico,
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superando o perfil reflexivo e passando a agir de forma ativa no processo de ensinoaprendizagem, o avaliando de forma crítica e fazendo as intervenções necessárias para a sua
reconstrução social. Ao questionar as estruturas sociais em que está envolvido e levar em
consideração o contexto de sua comunidade escolar, o profissional crítico-reflexivo ganha
autonomia e atua de forma mais significativa em sua prática docente.
Desta forma, este artigo é o resultado de uma pesquisa sobre as teorias que
envolvem o processo de formação do professor reflexivo. Seus objetivos são diferenciar os
perfis profissionais abordados por essa prática por meio de metáforas, mostrar as operações
que envolvem o processo da prática reflexiva e expor a importância da reflexão crítica na
formação de um profissional da educação.
O presente trabalho está dividido em três partes. No momento inicial é feito um
esclarecimento teórico sobre as metáforas da prática docente e suas relações com o processo
reflexivo. Em seguida, são demonstradas as quatro operações da prática reflexiva teorizada
por Schön (conhecimento na ação e reflexão para e sobre a ação). Por fim são argumentadas
algumas contrariedades da teoria de Schön e apresentado o perfil do professor como
intelectual crítico, além de uma consideração final sobre os rumos desta pesquisa e a
importância da reflexão crítica para uma prática mais significativa.
Metáforas da prática docente: o professor técnico e o artista.
Há duas metáforas bastante relacionadas ao perfil do docente: o professor como
técnico-especialista e o prático autônomo, ou seja, o artista, conforme os estudos de Gómez
(1992, p. 93), essas metáforas são evidentes no cotidiano docente. Os conceitos da escola,
ensino e currículo influenciam diretamente em qual postura ser adotada e ambas se encaixam
na forma com que os professores conduzem seu trabalho e a forma de avaliá-los, limitando se
a ser instrumentalista ou indo além do trabalho em sala de aula, refletindo então sobre sua
ação.
O professor técnico é visto como um especialista que aplica os conhecimentos,
exercendo seu trabalho de forma fechada às reflexões da prática educativa. Sendo
exclusivamente instrumental, o professor usa de técnicas e métodos para buscar as soluções
dos problemas impostos em sua prática docente. O profissional técnico tende então a ser mais
individual, pois não há a necessidade da socialização com seus colegas de trabalho, visto que
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todo o suporte que precisa já está exposto em teorias, bastando apenas aplicá-las à prática,
desta forma, os conhecimentos teóricos prevalecem sobre os conhecimentos práticos.
Com uma sociedade plural em que vários contextos são encontrados em sala de
aula, esse modelo técnico de formação profissional impede o professor de fazer um trabalho
mais significativo em sua prática docente. Para Gomez (1992, p. 101),
A prática profissional dificilmente poderá resolver os problemas que se
colocam numa situação concreta; uma vez que os seus esquemas de análise e
as suas técnicas de intervenção asfixiam as manifestações mais peculiares e
genuínas de complexa situação social que se enfrenta. [...] A abordagem
unívoca e positivista da ciência tem uma utilidade muito limitada para a
prática social e para a ação do profissional que é chamado a enfrentar
problemas de grande complexidade e incerteza.

A outra metáfora relaciona o professor a um artista, um profissional que com
criatividade consegue refletir sobre sua prática e aperfeiçoando-a em cada aula ministrada. O
professor é visto como um artista porque busca soluções por meio de sua prática para as mais
diversas situações encontradas em sala de aula, refletindo e fazendo intervenções,
modificando então sua rotina. Desta forma, a prática também faz parte da busca de soluções
para os problemas em sala de aula, pois a reflexão só se torna legítima “quando nos remete
sempre ao concreto, cujos fatos buscam esclarecer, tornando possível nossa ação mais
eficiente sobre eles”, Freire (1976, p. 135).
Por meio da prática reflexiva o professor compreende que mesmo tendo uma
graduação específica para lecionar determinada disciplina, sua formação não está completa,
buscando desenvolvê-la por meio de sua ação docente. Para Zeichner (1992, p. 44) “é por
meio do exercício constante que a reflexão vai se tornando crítica permanente”. Ele também
afirma que a prática reflexiva, enquanto prática social, só se realiza de forma coletiva,
transformando então as escolas em comunidades de aprendizagem, com os docentes se
apoiam e se estimulam mutuamente.
A prática reflexiva também é abordada por Almeida Filho (1997, p. 08). Ele
considera o profissional que reflete sobre sua prática como um “professor desenvolvido”, pois
é capaz de saber o que o ensino-aprendizagem significa e busca sempre se atualizar,
transformando sua ação em uma prática investigativa, contribuindo na formação criticoreflexiva de seus discentes, não apenas formando cidadãos técnicos, mais seres sociais,
capazes de analisar as questões sociais que habitat. Dessa forma, o professor deixa de assumir
a postura de detentor de todo o saber para ser um questionador, investigando e trocando
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experiências junto com seus alunos e criando com eles conceitos sobre o que está sendo
estudado.
Schön e seus conceitos sobre a prática reflexiva
A principal referência quando o assunto é reflexão na prática educativa é o
pedagogo americano Donald Schön. Seus estudos acerca de formação de professores levaram
muitos pesquisadores a se interessar pelo assunto e aprofundar sobre o mesmo. Por meio de
suas pesquisas, Schön contribuiu de forma única para uma nova visão sobre formação,
refletindo sobre paradigmas até então esquecidos pelas universidades. Ao considerar a prática
o principal suporte para desenvolver uma teoria, Schön elevou a relevância das experiências
em sala de aula, dando uma nova ênfase aos problemas encontrados nela.
Para Schön (2000, p. 219), “um bom professor não é aquele que se limita a
lecionar um currículo normativo, apresentando primeiro a teoria e depois sua aplicação”, pois
as situações enfrentadas em uma sala de aula são variadas e as respostas dos problemas nem
sempre são encontradas prontas na ciência, o professor deve identificar a realidade de cada
contexto onde está lecionando, construindo um elo entre a sala de aula e seu mundo exterior,
portanto é notória, a segregação de realidades no nosso país, onde professor convive com a
mutualidade de situações, seja nos centros mais desenvolvidos, seja nas zonas periféricas.
Desta forma, o autor afirma que um bom docente é aquele que é capaz de
examinar a complexidade dos problemas enfrentados em sala de aula e de uma forma
inteligente e criativa buscar uma junção do conhecimento prático com a teoria.
Schön valoriza a experiência e a reflexão sobre ela, propondo uma epistemologia
prática, com a construção do conhecimento ocorrendo por meio da valorização da prática
profissional, ou seja, o conhecimento na ação. Deve haver uma reflexão sobre esse
conhecimento, criando então novas propostas e caminhos para os problemas enfrentados em
sala de aula. Por meio desse estudo sobre reflexão na prática educativa, a formação contínua
ganhou força, visto as necessidades dos professores de sempre estarem se atualizando e
buscando novas formas de trabalho e pesquisa.
De acordo com Gómez (2002, p. 104), foi por meio dos estudos de Schön (2000,
p. 223) e Alarcão (2003, p. 75) sobre o modelo reflexivo que foi possível sistematizar as

	
  991	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

operações que envolvem esse processo em quatro movimentos básicos: o conhecimento na
ação; a reflexão na ação; a reflexão sobre a ação e a reflexão para a ação.
O primeiro diz respeito ao conhecimento que permite a ação na prática escolar.
Atrás de qualquer ação inteligente há um conhecimento, um produto que se originou de
experiências passadas e que influenciam em ações futuras. Dessa forma, esse conhecimento
implícito é a junção de saberes acumulados por meio das crenças, teorias, conceitos e valores
que a professor possui durante sua experiência de vida e atividade intelectual, que são
utilizados de forma consciente durante sua prática educativa. Uma das principais
características do professor técnico é de se limitar a usar esse conhecimento em sua prática
educativa.
Mas não basta apenas utilizar esse conhecimento na ação sem observar seu
resultado perante no que é aplicado. É preciso avaliar a situação ao mesmo tempo em que
estamos atuando. Schön (2000, p. 200), “denomina esse componente do pensamento prático
de reflexão na ação”. Com o conhecimento sendo usado na ação, muitas vezes presenciamos
variadas situações que são impossíveis de se prever que ocorram. Para que possamos
encontrar soluções para as conjunturas de incerteza e singularidade é preciso que ocorra um
diálogo reflexivo com a situação problemática concreta.
Sobre essa reflexão na ação, Gómez (1992, p. 102) argumenta que:
A vida quotidiana de qualquer profissional prático depende do conhecimento
tácito que mobiliza e elabora durante a sua própria ação. Sob a pressão de
múltiplas e simultâneas solicitações da vida escolar, o professor ativa os seus
recursos intelectuais, no mais amplo sentido da palavra [...], para elaborar
um diagnóstico rápido da situação, desenhar estratégias de intervenção e
prever o curso futuro dos acontecimentos.

É por meio do contato com a situação concreta e prática que o professor constrói
seu conhecimento, fazendo então surgir novas teorias e se tornando um profissional flexível,
capaz de interagir com variados contextos e atuar de forma eficaz em cada um deles. Ao
refletir na ação, o professor percebe que sua experiência em sala de aula é uma fonte que gera
inúmeras teorias, não ficando então acuado perante os novos desafios impostos em nossa
sociedade e que refletem diretamente em sala de aula, observa-se que estão na sua prática as
soluções para os problemas reais que são enfrentados.
A reflexão na ação não pode ser considerada um processo autônomo, que por si só
consegue solucionar os conflitos no processo de ensino-aprendizagem. É preciso refletir a
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forma que se configura essa reflexão, após essa reflexão imediata que ocorre durante a ação,
tem-se a reflexão sobre a ação. Ela ocorre quanto utilizamos o “conhecimento para descrever,
analisar e avaliar os vestígios deixados na memória por intervenções anteriores” (GÓMEZ,
1992, p. 105). Todo esse processo, forma o conjunto de teorias sistematizadas observadas
após a aula lecionada. Ao rever sua prática e analisar se os objetivos de seu plano de aula
foram alcançados, o professor consegue avaliar se houve ou não sucesso em sua docência,
podendo então intervir em seu planejamento para que as dificuldades encontradas sejam
superadas já na próxima aula, nota-se que essa prática é contínua na vida do docente, visto
que este está sempre em situações que exigem análises e feedback de sua forma de atuar na
sala de aula.
A reflexão sobre a ação se torna então uma verdadeira reconstrução mental
daquilo que foi feito na ação, fazendo uma retrospectiva de sua prática e internalizando as
situações presenciadas e incorporando-as às suas experiências. Desta forma, quando o
professor presenciar novamente situações equivalentes às das aulas anteriores, sua postura
perante elas será diferente, devido à reflexão que fez sobre suas ações. Sua prática ganha um
repertório maior de teorias e metodologias que são representadas de forma concreta quando o
profissional enfrenta situações de conflito e incerteza.
Acima da reflexão sobre a ação temos a reflexão sobre a reflexão na ação. Após
um período maior de trabalho e depois de várias reflexões na e sobre a ação, o professor faz
um diagnóstico geral e analisa como está sua prática durante aquele período proposto. As
teorias implícitas utilizadas durante suas reflexões e os resultados que as abordagens
trouxeram são avaliadas, proporcionando então ao professor a chance de fazer um balanço de
seu trabalho enquanto profissional reflexivo. Geralmente, é feita após um projeto, ao fim de
uma sequência didática ou término de um bimestre, semestre ou ano letivo. Nessa fase, o
professor já consegue ver um notório desenvolvimento em sua prática.
Estas três formas de reflexão, que têm como ponto de partida o conhecimento na
ação, não são independentes ou avulsas. Uma se alia a outra e juntas formam o pensamento
prático. Com a reflexão o professor aciona os saberes múltiplos adquiridos durante sua
experiência escolar e de vida, pois as dificuldades e situações inesperadas ocorridas durante o
processo de ensino-aprendizagem exigem do profissional um bom repertório de abordagens a
serem utilizadas. Neste momento, as teorias, crenças, técnicas e procedimentos que o
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profissional possui são postos em prática. Desta forma, a reflexão não é um conhecimento
isolado, mas um conjunto de conhecimentos que fazem parte de nossa experiência vital.
Ao observar o processo reflexivo proposto por Schön, conseguimos compreender
o porquê da metáfora do professor artista. Segundo o autor, mesmo tendo que seguir as
práticas normativas impostas pelo sistema socioeducativo, o professor vê em sua prática uma
forma de construção do conhecimento. Quando intervêm durante sua ação, com o objetivo de
que o desenvolvimento dos alunos ocorra de forma realmente eficiente, o professor ultrapassa
os conhecimentos elaborados pela ciência e passa a ter certa autonomia durante sua prática.
Ao refletir sobre sua ação, o professor repensa sua forma de trabalhar, o currículo e os
objetivos que estão sendo propostos em seu ensino-aprendizagem.
Em relação a esta metáfora, Contreras afirma (2002, p. 144):
A ideia do artista reflete também o fato de que uma pessoa se autoanalisa,
com seus próprios recursos e sua própria compreensão, para desenvolver as
qualidades artísticas de sua obra [...]. Da mesma forma, os professores
pesquisam e trata de indagar segundo sua própria concepção e seus critérios
educativos, explorando seu significado e sua tradução na prática.

Com esse modelo de profissional reflexivo, Schön abriu caminho para a discussão
acerca da importância da reflexão na prática educativa, tanto em nível teórico quanto prático,
guiando novos rumos para o estudo da formação de professores. Mesmo com os acréscimos e
críticas feitas perante sua teoria, principalmente em relação aos seus fundamentos
pragmáticos, é evidente a importância de Schön no campo das teorias de educação.
O professor enquanto intelectual crítico: da reflexão à prática libertadora
Quando observamos o modelo do profissional reflexivo proposto por Schön,
percebemos que a prática docente é a grande geradora de conhecimento, mas não podemos
situá-lo exclusivamente nisso, baseado nessa situação, Contreras (2002. p. 134) afirma que a
“reflexão por si só não é capaz de abordar várias questões sociais que vão além da sala de
aula”. E a alienação originada pela reflexão pode gerar contradições e contrariedades durante
a prática educativa, principalmente em relação à abordagem dada aos problemas enfrentados.
Ao se afirmar que a reflexão na ação docente é a única fonte de soluções para os
problemas

encontrados

durante

a

prática

educativa,

estamos

responsabilizando

exclusivamente os professores e a sua falta de habilidade perante as mais variadas situações,
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desviando “a atenção dos problemas estruturais reais que estão profundamente incrustados nas
desigualdades sociais, econômicas e políticas” (SMYTH apud CONTRERAS, 2002, p. 138).
Desta forma, o princípio da reflexão pode se tornar contraditório, sendo usado
para fins opostos.
Usando como embasamento teórico (Liston e Zeichner apud Contreras (2002)
afirma que a reflexão por si só tem a capacidade de modificar de forma imediata a situação
problemática que ocorre, não valorizando a ação coletiva, impossibilitando o diálogo entre a
escola e a comunidade. Esse enfoque dado à reflexão se torna reducionista e estreito. Então,
mais que apenas refletir sobre a sua prática educativa e intervir sobre ela, o profissional da
educação deve servir de elo entre o universo escolar e as estruturas sociais mais amplas.
Desta forma, o modelo reflexivo proposto por Schön não é ignorado, mas visto de
forma limitada e contraditória. A racionalidade técnica, vista como uma oposição à prática
reflexiva se vê agora incluída nela, com nova linguagem e sendo reconstruídos seus
procedimentos para a solução de problemas (Ross e Hannay apud Contreras, 2002, p. 137).
Essa contrariedade limita o professor de conquistar uma capacidade maior de decisão e
autonomia, sendo até mesmo responsabilizado pelos problemas gerados no processo de
ensino-aprendizagem.
Por causa dessa racionalidade técnica, muitos professores se limitam a refletir
sobre sua prática educativa apenas em sala de aula, tendo seu perfil moldado principalmente
pelas características específicas da instituição em que trabalha e o sistema educacional no qual
faz parte. Envolvido então por essa atmosfera técnica, a reflexão pode gerar um sentimento de
culpa no docente, o levando a pensar que é o grande responsável pela falta de sucesso em
alguma aula lecionada. Dessa forma, sendo deixado o seu próprio curso, a reflexão dos
professores se torna algo limitado e isolado.
Dessa forma, percebemos que é preciso um olhar crítico sobre a atuação do
professor no processo de ensino-aprendizagem. E para isso, a reflexão precisa de ter uma
análise teórica como suporte e levar em consideração a ideia principal da teoria crítica, que é
de “ajudar os professores a desenvolverem uma apreciação crítica da situação na qual se
encontram” (Giroux apud Contreras, 2002, p. 135). Não basta apenas refletir, é preciso
observar o contexto em que estão inseridos os conflitos e ver qual o papel que o professor
pode assumir perante o que está sendo observado.
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É preciso que cada profissional da educação seja membro ativo da sociedade em
que vive, pois desta forma ele estará mais seguro para intervir em sua prática docente,
analisando de forma crítica os problemas de ordem político, cultural e econômico que estão
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É por meio desta análise crítica que o
professor conseguirá superar a divisão implícita de teoria e prática e atuar de forma mais
segura e confiante em seu trabalho, pois saberá o que está se passando fora da sala de aula e
saberá como fazer intervenções que possam refletir na conjuntura em que atua.
De acordo com Contreras (2002, p. 157) é ao construir seu próprio conhecimento
crítico, utilizando seu repertório teórico na prática docente e internalizando o valor que sua
atuação tem na vida de um aluno e da sociedade em que atua que o professor passa a ser um
intelectual crítico. A reflexão deixa de ser limitada à prática docente e passa a ter um valor
social, levando em consideração o contexto em que sua escola e comunidade escolar estão
inseridas. O professor assume a responsabilidade de construir conhecimentos que tenham
funções sociais, e não apenas curriculares.
A transformação profunda na educação só vai ocorrer se durante o processo de
ensino-aprendizagem se for evidenciado a função da escola no contexto em que ela participa,
pois uma unidade escolar não está isolada da sociedade. Pelo contrário, é nela que
construímos nosso conhecimento e que desenvolvemos nossa capacidade de analisarmos de
forma crítica o que vivenciamos em nossa rotina.
Corroborando com essa corrente, Contreras (2002, p. 162) afirma que “é preciso
refletir de forma coletiva e crítica a prática docente e analisar e questionar as estruturas e
limites impostos pela instituição em que se trabalha”. Dessa forma, a reflexão amplia sua
abrangência, fazendo o professor refletir não apenas sobre sua prática, mas a forma com que
ele pensa em relação a ela, levando em consideração o sentido social e político no qual
obedece e os efeitos que sua atuação tem na sociedade em que vive.
Com a reflexão ocorrendo de forma crítica, o professor supera seu papel de artista,
pois além de intervir de forma criativa em sua docência, ele passa a questionar e reconstruir a
vida social por meio de sua prática, estudando as contrariedades demonstradas nas estruturas
sociais e ajudando a criar conhecimentos que vão ser úteis nas comunidades escolares em que
atua. “Nesse sentido, a reflexão crítica é libertadora, porque nos emancipa das visões
acríticas” (CONTRERAS, 2002, p. 165).
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Assim como Contreras, Paulo Freire (1996, p. 78) afirma que “a prática educativa
é libertadora, pois faz com que aluno e professor se libertem do estudo passivo e busquem seu
próprio conhecimento por meio da autonomia”. Segundo o autor, isso só ocorre quando
ambos se conscientizam de forma política e compreendem o mundo em que vivem. O
professor compreende a sua importância na vida do aluno, pois sua prática influencia a vida
social dele, e busca formas de intervir nela e também modificá-la.
A autonomia se constrói então quando internalizamos nosso papel como
intelectuais ativos no contexto escolar, superando as dificuldades impostas pela racionalidade
técnica e buscando melhorias não apenas no processo de ensino-aprendizagem, mas para a
escola como um todo, fazendo o nosso aluno um emancipador na sociedade em que atua. Por
meio desse pressuposto, o ensino se torna mais significativo, pois direciona o conhecimento
para sua função social, fazendo com que os conteúdos lecionados tenha significado para a
vida do aluno e para sua própria experiência profissional.
Considerações Finais
A reflexão na prática docente é um dos primeiros passos para o professor obter
autonomia em sua experiência profissional. Observar de forma detalhada suas aulas, analisar
se seus objetivos foram alcançados, investigar o porquê das dificuldades dos alunos em
compreender determinados conteúdos, diagnosticar os princípios que levam alguns a serem
indisciplinados, enfim, são vários os componentes que integram a reflexão do professor tanto
durante quanto após sua ação. Ao refletir sobre cada um, o profissional vai abrangendo seu
repertório de metodologias e criando teorias a partir de sua prática docente.
Após esse período inicial de reflexão, é preciso que o professor busque ir além de
sua prática. Interagir com os colegas, participar de forma ativa de sua comunidade escolar e
buscar compreender os principais fatores que geram conflitos na sociedade que sua escola
integra são alguns dos passos que leva o professor a fazer de sua ação uma prática libertadora.
Ao compreender que tanto ele quanto o aluno são parceiros no processo de ensino
aprendizagem, o docente buscará fazer com que sua ação tenha uma função social na vida do
aluno, tornando então o ensino algo significativo para ele. O conteúdo abstrato que é visto em
sala de aula, deve se tornar concreto, ao ser posto em prática na atuação do aluno na sociedade
em que vive.
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Desta forma, é de fundamental importância que o professor participe dos eventos
que sua escola promove, e busque sugestões de formas dela interagir com a sociedade e os
grupos que fazem dela. Sejam nas reuniões de pais, conselhos de classe, palestras educativas
para a comunidade, enfim, são várias as formas com que o docente possa agir de forma a
transformar seu ambiente escolar em um lugar propício de debate e construção de um
conhecimento mais significativo.
Espera-se que essa pesquisa contribua para o estudo acerca da prática críticoreflexiva e seus reflexos no de ensino-aprendizagem, levando os professores a se sentirem
motivados para reconstruírem o conhecimento e aplicarem as teorias na prática de uma forma
mais significativa.
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RESUMO
A formação de conceitos matemáticos é importante para a aprendizagem do componente
curricular e a formação do cidadão. Este trabalho aborda o aspecto da matemática que não se
resume no cumprimento de regras, mas, na metodologia da resolução de resolver problemas
além de apresentar situações que demonstram a necessidade da elaboração e compreensão de
problemas para a sua efetiva resolução. Deve se possibilitar a construção de conceitos
aprimorar os mesmos que muitas vezes são criados pelas crianças de forma equivocada. Para
isso a pesquisa baseia-se em fontes primárias e secundárias sobre a formação de conceitos e
pesquisa de campo realizada em uma escola publica do município de Goiânia, e contou com a
participação das professoras da sala onde foi aplicado o instrumento de coleta de dados, uma
lista de problemas elaborados com base nos fundamentos de Gerard Vergnaud para trabalhar
os conceitos matemáticos. Diante desta proposta no instrumento de coleta de dados, três
problemas versaram sobre as operações fundamentais e buscando nos critérios do “tipo
aditivo” e três problemas trazem operações do “tipo multiplicativo.”Os dados foram tabulados
de acordo com o número de acertos e erros de cada questão, por aluno. Pode-se perceber a
importância de trabalhar os conceitos matemáticos no processo de ensino-aprendizagem nos
anos iniciais.
Palavras-chave: Educação Matemática; Formação de Conceitos Matemáticos; Formação de
Professores.
RESUMEN
La formación de los conceptos matemáticos es importante para el aprendizaje del componente
curricular y la formación de los ciudadanos. En este trabajo se aborda el aspecto de las
matemáticas que no está limitado en el cumplimiento de las normas, pero la metodología de la
resolución para resolver problemas y presenta situaciones que demuestran la necesidad de
preparar y la incomprensión de su resolución efectiva. Debería permitir la construcción de
conceptos mejorar la misma, que a menudo son creados por los niños en el error. Para esta
investigación se basa en fuentes primarias y secundarias en la formación de conceptos y la
investigación de campo llevados a cabo en una escuela pública en la ciudad de Goiania, y con
la participación de profesores de la sala donde se aplicó el instrumento de recolección de
datos, una lista de cuestiones preparada por motivos de Gerard Vergnaud para trabajar
conceptos matemáticos. Con esta propuesta en el instrumento de recolección de datos, tres
problemas eran sobre las operaciones fundamentales y la búsqueda de los criterios de
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"aditivo" lo tres problemas que las operaciones "tipo multiplicativo". Los datos fueron
tabulados de acuerdo con el número de aciertos y errores de cada tema, por estudiante. Uno
puede ver la importancia de trabajar conceptos matemáticos en el proceso de enseñanzaaprendizaje en los primeros años.
Palabras clave: Educación Matemática; La formación de conceptos matemáticos; La
formación del profesorado.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Esta pesquisa foi realizada em uma escola do Ensino Fundamental (EF) da rede
publica de Goiânia e é sustentada por pesquisa bibliográfica, com uso de livros de autores que
tratam o assunto. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativa e terá seu foco no ensino da
matemática com o objetivo de avaliar como a disciplina vem sendo ensinada nos anos iniciais.
Além disso, questiona-se o nível de conhecimento dos professores sobre o componente
curricular e como este é recebido pelos alunos. Diante disso, estende-se o questionamento
para a formação de conceitos matemáticos pelos alunos.
A ideia da realização desta pesquisa surgiu a partir de uma visita de estagio, onde
estava sendo ministrada uma aula de matemática com muita dificuldade tanto por parte do
professor quanto por parte dos alunos. A percepção foi de que a aula estava pouco atrativa
sem despertar o interesse dos alunos em aprender e entender o que estava sendo ensinado. Era
visível que não havia compreensão de conceitos e nem contextualização. A matemática está
presente na vida de todo cidadão desde os primeiros ensinamentos e os acompanha em tudo,
sendo uma necessidade indispensável.
A pesquisa contou com a participação das professoras da sala onde foi aplicado o
instrumento de coleta de dados que foi uma lista de problemas elaborados com base nos
fundamentos de Gerard Vergnaud. A sala em questão foi um agrupamento do quaro ano
(agrupamento E) com 21 alunos. Foram apresentados problemas com as quatro operações
principais (adição, subtração, multiplicação e divisão) que demandava dos alunos atenção e
interpretação do problema. Além disso, precisavam dominar as quatro operações, além de
trabalhar não só uma operação, mas mais de uma e em alguns casos pensar na operação
inversa. Os problemas foram distribuídos e os alunos fizeram sem a interferência do
professor.
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BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA MÁTEMÁTICA
“A historia da matemática é um elemento fundamental para perceber como teorias
e práticas matemáticas foram criadas, desenvolvidas e utilizadas num contexto especifico de
sua época”. (D’ AMBRÓSIO, 2011, p. 30).
A visão critica da matemática através da sua história, não implica no domínio das
teorias e práticas que se está analisando. Quando se conhece, historicamente pontos altos da
matemática de ontem poderá de fato, orientar o aprendizado e o desenvolvimento da
matemática de hoje, mas o conhecer teorias e práticas que ontem foram criadas e serviram
para resolver os problemas de ontem pouco ajudam nos problemas de hoje. (D’ AMBRÓSIO,
2011).
D’Ambrósio (2011), diz que do ponto de vista de motivação contextualizada, a
matemática que se ensina hoje nas escolas é morta e poderia ser tratada como um fato
histórico tenta-se justificar que a matemática do passado serve de base para a matemática de
hoje, pois, conhecimento é cumulativo e alguma coisa de um contexto serve para outros
contextos, sendo que muito pouco se usa a matemática do passado hoje em dia.
A linha do tempo da história da matemática ocidental, segundo D’Ambrósio
(2011), começa com a Pré-história; Antiguidade Mediterrânea; Grécia e Roma; Idade Média e
o Islão; Os descobrimentos e o Renascimento; Colônias, impérios e industrialização;
chegando ao século XX.
O autor enfatiza ainda que a história começou com a espécie homo sapiens
sapiens que foi traçada a hominídeos que tinha existido no coração da África, ocupando todo
o planeta, já dominando o fogo e a linguagem, e em todo esse período a espécie vem
acumulando conhecimento, em direções diferentes. Foram assim modalidades culturais
distintas, grupos de indivíduos compartilhando uma mesma modalidade, se estruturando em
sociedades e dando origem a grandes civilizações. Dentre as várias civilizações que
identificamos no passado temos interesse naqueles que floresceram nos altiplanos do México
e nos Andes, sendo os astecas, maias e incas, pois aí aconteceram importantes
desenvolvimentos matemáticos nessas civilizações.
A matemática, assim como todos os conhecimentos egípcios, chegou a até hoje
por meio dos escritos em papirus, mediante hieróglifos. O povo judeu que estava sobre a
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liderança de Moisés, localizou-se no território onde é hoje o estado de Israel, em conflito com
diversos reinos babilônicos, fundaram o reino da Judéia, essa história da fundação desse reino
e do povo judeu está no maior livro de influência, a Bíblia. Muitas práticas matemáticas dos
judeus são semelhantes às dos egípcios. A babilônia que resultou de antigas civilizações que
se baseava no pastoreio, levou a um grande desenvolvimento de aritmética de contagem e de
cálculos astronômicos, estando registrados em tabletes de argila nos quais eram impressas
marcas na forma de cunha, sendo chamados caracteres cuneiformes. (D’ AMBRÓSIO, 2011).
A margem do Mediterrâneo, povos emigrados do Norte desenvolveram a
importante civilização dos gregos, organizados em inúmeros reinos. Eles praticaram uma
matemática utilitária, semelhante a dos egípcios, mas ao mesmo tempo desenvolveram um
pensamento abstrato, com objetivos religiosos e rituais. Assim começava um modelo de
explicações que vai dar origem às ciências, a filosofia e a matemática abstrata. É possível
notar duas formas de matemática, uma que chamada matemática utilitária e outra, matemática
abstrata, essas duas modalidades prevaleceram no Império Romano, na Idade Média hoje.
Muito do conhecimento que hoje se tem na matemática grega está nas obras dos
três maiores filósofos da Antiguidade Grega, Sócrates, Platão e Aristóteles que viveram no
século IV a.C., pois matemática e filosofia representavam uma mesma linha de pensamento,
Platão distinguia claramente uma matemática utilitária, importantes para comerciantes e
artesãos, mas para os intelectuais defendia uma matemática abstrata. No século III a.C. surgiu
um grande matemático, Arquimedes de Siracusa, o primeiro capaz de desenvolver, com igual
competência as duas matemáticas a utilitária e a abstrata. Sendo considerado o primeiro
matemático aplicado, desenvolveu inúmeros engenhos para uso civil e militar e resolveu
problemas práticos. (D’ AMBRÓSIO, 2011).
D’Ambrósio (2011), enfatiza que começou no Brasil com o período colonial e no
império com o ensino tradicional, focado no sistema vindo dos portugueses, não tendo
universidades e imprensa. Com a chegada da família real, em 1908 foi criada a imprensa e
alguns estabelecimentos culturais. Em 1810 foi criada a primeira escola superior. A influência
francesa veio junto com a república seguindo a linha do positivismo e, em 1928 com Teodoro
Ramos foram criadas várias faculdades chamadas de Universidades do Brasil, onde foram
formados os primeiros pesquisadores modernos de matemática no Brasil.
A Matemática nas escolas funcionava no qual o licenciado era professor de
ginásio, na estrutura de hoje, 5ª a 8ª serie do ensino fundamental e o colegial hoje chamado
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ensino médio. As quatro primeiras séries, o curso primário, hoje 1ª a 4ª série do Ensino
Fundamental (EF), que era responsabilidade de professores normalistas, o curso normal era
equivalente ao colegial, sendo de formação pedagógica geral, com matemática nas três séries.
Para o curso de matemática foi adotado o modelo para a licenciatura de 3+1, isto é, três anos
só de matemática, dando se o titulo de Bacharel, e mais um ano de matérias pedagógicas, esse
modelo predomina até hoje, embora haja licenciaturas mais modernas. Os programas do
ginásio e do colégio eram essencialmente iguais ao de hoje, também com mais profundidade,
o rendimento não era melhor que o de hoje, embora muitos digam que naquele tempo os
alunos se interessavam mais e o rendimento era melhor. (D’AMBRÓSIO, 2011).
D’Ambrósio 2011, diz que na década de 1960 foi criado em São Paulo, com a
liderança de Osvaldo Sangiorgi, o Geem: Grupo de estudos de educação matemática, sendo
logo criados em outras cidades. O movimento da matemática moderna teve enorme
importância na identificação de novas lideranças na educação matemática e na aproximação
dos pesquisadores com os educadores. Ela continua falando que a matemática moderna não
produziu os resultados pretendidos, o movimento serviu para desmistificar muito do que se
fazia no ensino da matemática e mudar, sem duvidas para melhor. Houve mudanças no estilo
das aulas e das provas e a linguagem moderna de conjuntos, tendo exageros e incompetência,
como em todas as inovações, tendo um saldo altamente positivo, passando com as mesmas
características em todo mundo.
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS
Para Vergnaud, 2009, p.16. “A matemática forma um conjunto de noções, de
relações que se apóiam uns sobre os outros”. É a maneira em que o professor de matemática
media essas noções, não é a mesma pela qual a criança aprende. Ele ainda salienta que não
existe nada que impeça a criança de exercitar sua inteligência matemática, suas atividades se
dão de inicio no espaço, onde se acham pessoas e objetos, desenvolvendo caminhos e
desenhando representações ela se organiza.Para compreender a realidade e agir sobre ela, a
criança cria representações mentais sobre essa realidade, e algumas são acessíveis aos
professores que às vezes estão despreparados para identificar e interpretar o que a criança
acreditou compreender ou fazer (VERGANAUD, 2009).
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Para o autor uma das primeiras atividades das crianças é juntar objetos, para
compará-los entre si e analisar as semelhanças e diferenças existentes. A noção de número é a
noção mais importante da matemática e a criança aprende os primeiros números muito cedo e
na maioria das vezes fora da escola e esse aprendizado vai progredindo à medida que a
criança cresce. As crianças relacionam números a objeto. Vergnaud(2009) apresenta em
pesquisa em seu livro “A criança a realidade e a matemática” em que é colocado sete porta
ovos alinhados com sete ovos, e pergunta:Qual tem mais?As crianças de cinco e seis anos
respondem convictas que tem a mesma quantidade, mas quando estes são desalinhados
mesmo na frente das crianças elas ficam confusas e na maioria dizem que os que estão mais
espalhados que estão em maior quantidade.
Somente ao redor de seis ou sete anos que, segundo Piaget, as crianças
respondem que “é a mesma coisa”, com os seguintes argumentos: “Não foi
posto nem retirado nada” “da para voltar a ficar como era antes”, a linha do
porta-ovos está mais comprida, mas a dos ovos está mais juntinhas”. Esses
fatos mostram que colocar em correspondências termo a termo dois
conjuntos suscita dificuldades, mesmo tardias, ao desenvolvimento da
criança, o que impede considerar que a grandeza de um conjunto, seja, para a
criança, independente da configuração espacial assumida por esse conjunto
(VERGANAUD, 2009,p. 128).

Isso quer dizer que para a criança estabelecer relações entre dois conjuntos e
preciso muito mais do que fazer a contagens desses conjuntos tem que ser apresentadas
formas complexas de atividades que ajudem a criança a chegar ao resultado correto.
E é preciso ter cuidado ao apresentar algumas atividades, pois são muitas as vezes
que o aluno não aprende de fato apenas cumpre as regras expostas nos exercícios, há uma
grande necessidade de fazer a criança pensar e repensar para que ela não só resolva problemas
baseados em regras ou posições numéricas que facilitam o resultado, ela precisa ser desafiada
a buscar novos caminhos. E para que o professor de matemática possa oferecer essa
possibilidade às crianças de buscarem esse resultado de forma autônoma, porém vigiadas é
viável que esse professor se rompa na maioria das vezes com suas crenças filosofias pessoais
e seu aprendizado obtido na sua formação nas escolas básicas (NACARATO, 2009).
A matemática deve ser apresentada como um ambiente de descoberta e
aprendizagem e para isso o professor deve estabelecer uma nova postura em sala de aula, para
que seus alunos possam ser capazes de criar novas possibilidades através de experimentos.
Para que isso aconteça deve haver uma comunicação, oral, escrita e matemática entre
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professor e aluno, o professor deve estar envolvido nas aulas, ou seja, dar dinâmica nas
atividades intelectuais de matemática, mas nunca esquecer de que o aluno deve estar no centro
do processo de ensino. Deve-se dar atenção à criação do aluno por mais que ele erre alguma
atividade, que o resultado alcançado. O erro veio a partir de um conhecimento e isso que deve
ser considerado e trabalhado pelo professor de matemática, e essa comunicação entre
professor e aluno que cria um ambiente democrático motivador e estimulante em sala de aula
(NACARATO, 2009).
A criação desse ambiente pressupõe três momentos como destaca Nacarato
(2009), usando Van de Walle (ano): o antes, o durante e o depois: no primeiro, o professor
deve garantir de que a proposta de atividade oferecida aos alunos seja desafiadora, mas não
crie neles um sentimento de incapacidade. Segundo, o professor deve acompanhar a resolução
da atividade proposta. E por ultimo, o professor não deve apontar o erro de imediato, e sim
colocá-lo em discussão para que o aluno possa expor o seu conceito e justifiquem seus
resultados.
Por mais que esses erros sejam de certa forma conhecimento deve-se, por meio
deles mostrar o caminho do acerto, para que isso aconteça, os alunos devem aprender a
interpretar os textos matemáticos, tem que se habituar a esses textos, por isso a leitura também
é muito importante na hora de ensinar matemática.“O professor, ao propor esse tipo de
atividade, pode explorar outras áreas do conhecimento, como a disciplina de língua
portuguesa, abordando o refinamento nas produções de textos, por meio de revisões coletivas
realizadas com os alunos” (NACARATO, 2009, p. 48).
No caso das séries iniciais, em especial, a prática de leitura e escrita
possibilita um trabalho interdisciplinar, principalmente com a literatura
infantil, que podeser uma alternativa metodológica para que os alunos
compreendam a linguagem matemática dos textos de maneira significativa,
possibilitando o desenvolvimento das habilidades de leitura de textos
literários diversos e texto com linguagens matemáticas especifica.(RÊGO,
2006, P 208-209 apud NACARATO, 2009 p.. 45-46).

“Os alunos precisam aprender a ler matemática” (NACARATO, 2009, p. 44)
quando o aluno domina uma boa leitura e escrita, ele adquire uma confiança e motivação para
os fazeres matemáticos. Deve destacar que o processo de escrita e leitura nas aulas de
matemáticas não é tão simples, por isso exige do professor muito empenho e intervenção.
Muitas são as tentativas de buscar uma resposta rápida para resolução de um problema
matemático e às vezes o uso de regras facilita a chegada a esse resultado, mas isso gera uma
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economia de pensamento e formação de conceitos, e quando um aluno tem autonomia de
buscar seus próprios caminhos ele pode chegar a uma diversidade de respostas para o mesmo
problema. E isso gera em sala um ambiente que possibilita que o aluno apresente seus
conhecimentos e eles possam ser discutidos com a sala de aula (NACARATO, 2009).
Quando uma criança é levada a resolver um problema não convencional, ou seja,
sem regra própria elas são capazes de criar e utilizar suas próprias estratégias estabelecendo
seus próprios padrões e muito mais que isso ela é capaz de justificar sua resposta aumentando
assim seu vocabulário matemático. O professor deve também dar oportunidade aos alunos de
elaborar textos problemáticos de matemática para serem levados em discussão em sala de
aula.
Essa rotina possibilita despertar nos alunos um interesse maior para essa
prática que, desde o inicio, tem o objetivo de esclarecer o verdadeiro sentido
de se escrever um texto – a ideia de que essa ação pressupõe um leitor; por
isso, ai escrever, deve-se proporcionar ao leitor a possibilidade de boa
interpretação desse texto (NACARATO, 2009 p. 60).

Quando se fala em matemática para uma criança, já vem logo em sua cabeça uma
sala de aula com a lousa cheia de números e a professora, mas não é bem assim a matemática
está presente no cotidiano dessas crianças, e essa relação de matemática e mundo deve
prevalecer no pensamento da criança, e quando se da à chance da criança se expressar
livremente seus conceitos matemáticos, ele externará isso para fora da sala de aula e passará a
prestar mais atenção na presença da matemática em sua vida social. O professor deve ter o
cuidado de não transmitir suas crenças adquiridas nos ensinos básicos para seus alunos, isso
pode virar um círculo vicioso, e isso se reflete principalmente nos professores dos anos
iniciais. Os alunos com o auxilio do professor devem expressar seus pensamentos
matemáticos tanto pela fala quanto pela escrita, isso facilita o professor identificar o progresso
de seus alunos e suas dificuldades, e a promoção de um ambiente que incentive a
argumentação matemática é muito difícil, principalmente para professores das series iniciais
que na maioria das vezes não teve fundamentos da matemática em seu currículo escolar
(NACARATO, 2009).
Propiciar um ambiente de comunicação e de interação na sala de aula é
acreditar que os alunos aprendam uns com os outros quando de comunicam.
Para o professor, esse ambiente fornece informações importantes de como
seus alunos pensam e de como estão elaborando conceitos, o que lhe
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possibilita tomadas de decisões quanto ao planejamento de suas aulas
(NACARATO, 2009, p. 74).

Esse ambiente de comunicação possibilita o aluno a expor sua criação, sua
construção de conhecimento e faz do ato de aprender, produção e não uma reprodução. Se o
aluno for incentivado a produzir argumentos para convencer o outro gera uma autonomia no
aluno e isso fara com que quando for lançada uma situação problema ele não ficará a espera
de o professor dizer qual operação deverá ser feita ele mesmo se envolverá com o problema e
tentará resolve-lo. Pode se usar textos literários como uma alternativa para a criação dessa
comunicação e para uma melhor aproximação das crianças na linguagem matemática, dando a
possibilidade das crianças encontrarem nos textos conteúdos matemáticos, e proporcionar a
elas situações que possam perceber esses conteúdos, com isso o interesse pela leitura, na
construção de textos matemáticos e abre espaço para comunicação nas aulas de matemática
(NACARATO, 2009).
Para muitos professores essa prática ainda é muito cansativa, pois, trazem com
eles uma cultura de aula difícil de ser mudada é um verdadeiro desafio. Trata-se de uma forma
de trabalhar e integrar dois componentes curriculares: a Língua portuguesa e a Matemática o
que nos anos iniciais tornam as aulas muito mais atraentes (NACARATO, 2009).
DA TEORIA A PRATICA
Para a realização da pesquisa de campo foram elaborados problemas com base nas
perspectivas do campo conceitual de Gerard Vergnaud. O mesmo afirma que “cada tarefa
escolar demanda uma análise, do mesmo modo que a psicologia do trabalho faz apelo a uma
analise detalhada das tarefas” (VERGNAUD, 2009, p. 17).
Diante desta proposta no instrumento de coleta de dados, três problemas versaram
sobre as operações fundamentais e buscando nos critérios do “tipo aditivo” que subentendem
“estruturas aditivas” que demandam adições e subtrações três problemas trazem operações do
“tipo multiplicativo”, isto é, podem ser resolvidos tanto por uma operação de multiplicação
como de divisão. (VERGNAUT, 2009).
Os alunos pesquisados são 21 do 4º ano de uma escola pública municipal.
Envolveu-se também, o pesquisador, professora de matemática da turma pesquisada e
orientadora do trabalho de pesquisa.
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Imagem 1: Problemas da pesquisa de campo.
Os dados foram tabulados de acordo com o número de acertos e erros de cada
questão, por aluno. A seguir as questões foram analisadas diretamente na manifestação
registrada pela criança quanto a intencionalidade de resolução da situação.
TABULAÇÃO DOS DADOS COLETADOS NA PESQUISA REALIZADA
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A primeira questão, “Pedro tinha certa quantidade de laranjas e ganhou 15. Ao
juntar com as que tinham ficou com 23 laranjas. Com quantas laranjas Pedro ficou?” remete à
intenção da interpretação e atenção do aluno na leitura. Os dados apontam para a maioria de
crianças que apenas somou os dois dados numéricos que aparecerem no problema, sem,
entretanto, interpretar a questão. A resposta estava explícita, o que não foi percebido pelos
alunos. Dos 21 alunos 16 somou o número 23 com o 15 obtendo 38. Três alunos responderam
23, um oito e um 12. A primeira resposta a das crianças maioria demonstra falta de atenção e
a concepção direcionada dos alunos ao cálculo. A necessidade de encontrar uma resposta
oriunda de uma operação matemática. O que respondeu oito apresenta a subtração do maior
número do menor. Remete novamente ao cálculo. Um aluno demonstra com a resposta oito,
que não domina as operações fundamentais. Três alunos conseguiram perceber a resposta na
leitura do problema. De acordo com Vergnaud (2009), uma relação de primeira categoria é
aquela em que duas medidas que resultam em uma terceira. Neste caso, a terceira via estava
descrita diretamente no texto. Não foi percebida pela maioria dos alunos. Esse dado é
preocupante, pois, vai além da compreensão matemática. Envolve alfabetização e habilidades
de leitura.
A segunda questão remeteu à operação direta de subtração. “Marta tinha 13
bonecas perdeu algumas e ficou com cinco. Quantas bonecas Marta perdeu?”. Esta questão
trazia a questão direta com a pergunta de “quantas bonecas perdeu”. A interferência positiva
no problema estava na quantidade que ela perdeu. A incógnita não aparecia no resultado, mas
no interior do problema. “13 - ___= 5”. Este problema teve 17 acertos, um aluno respondeu
13, dois, cinco e um nove. Segundo Terezinha Nunes, (2009) “Ao resolver o problema dessa
forma, os alunos estão mostrando que sabem usar um terceiro esquema de ação, o esquema de
correspondência um a um, para solucionar problemas que na sala de aula são definidos como
problemas de raciocínio aditivo”.
Na terceira questão “Em uma sala de aula tem 25 cadeiras, com cinco cadeiras em
cada fileira. Quantas fileiras há no total?” e na quarta questão “Uma criança tem três calças e
pode combinar suas calças e camisas de seis maneiras diferentes. Quantas camisas ela tem?”.
O primeiro momento leva ao uso da multiplicação, porém pode ser usada à divisão para
alcançar o resultado nas duas questões e na quarta ainda pode ser usado um comparativo
desenhando os próprios objetos relacionados, além da combinatória. Pelo fato de que para o
uso da multiplicação a incógnita aparecer no interior e não no final do problema, a forma mais
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fácil seria a divisão de 25 por cinco ou a soma até chegar ao resultado desejado. Neste
problema 10 alunos responderam corretamente, seis alunos responderam “30”,dois alunos
“20”e três alunos 27,29 e 1 respectivamente, o que mostra dificuldade em interpretar a
pergunta do problema. Para Terezinha Nunes, (2009, p. 94) “da mesma forma que os
esquemas aditivos não são coordenados entre si no inicio do desenvolvimento, os esquemas
multiplicativos também não são inicialmente coordenados entre si”. Portanto, se
apresentarmos aos alunos um problema formulado como uma situação de multiplicação
comum dos fatores ausentes, os alunos não percebem de imediato a possibilidade de
solucionar o problema utilizando o esquema de distribuição.
Em todos esses casos, dois elementos são compostos entre si para formar um
terceiro elemento: é o que os matemáticos convencionaram chamar de “uma composição
binária” ou uma “operação binária”: a adição, a subtração, a, multiplicação, a divisão de dois
números, a intersecção, a união de dois conjuntos são leis de composição binárias
(VERGNAUD, 2009, p. 58).
Na quinta questão, “Na festa de Maria, cada criança levou dois presentes e Maria
ganhou 36 presentes. Quantas crianças levaram presentes para Maria?” foi à questão em que
se obteve o melhor resultado.Ela remete diretamente a divisão por dois, o que facilita a
obtenção do resultado pela maioria dos alunos. Nessa questão 11 alunos responderam de
forma correta o que mostra que conseguiram o problema;três responderam 36, 2 responderam
que apenas duas crianças levaram presentes, dois alunos somaram 2+36 obtendo 38, um
respondeu 40 além de uma criança que respondeu 17 e outra 25 resultados inimagináveis o
que nos leva a afirmar que colocaram respostas aleatórias sem o propósito de acertar. Para
Vergnaud (2009, p.189-190), como para a multiplicação, as dificuldades principais não vêm
do dividendo, mas sim do divisor (número com muitos dígitos, número com vírgula). No
plano das regras operatórias propriamente ditas, a divisão evidentemente é a mais complexa
das quatro operações porque implica, ao mesmo tempo, a subtração, a multiplicação e a busca
por tateio ao enquadramento dos algoritmos do quociente.
Na sexta questão “João tinha 21 selos perdeu oito e ganhou cinco de Pedro. Como
está o álbum de João agora?”. Essa questão exige que a criança utilize duas operações,
subtração e soma exatamente nessa ordem o que pode dificultar quando não se domina bem a
interpretação dos textos matemáticos. O que pode fazer com que somem todos os números
subtraem os dois menores valores do valor maior ou até mesmo ignorar algum valor
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apresentado. Nessa questão apenas seis alunos responderam corretamente, três alunos
responderam 32 o que é possível chegar a esse resultado, três alunos responderam 12, dois
responderam 26, apenas somaram 21+5,e um respondeu 13 ignorando aqui o cinco e a
operação da soma, já que apenas tirou oito de 21, um respondeu cinco, um 19, um 17 e outro
dois além de dois que não souberam responder. Resultado que poderia ter a ilustração o que
possibilitaria a visualização, entretanto, os alunos não conseguem perceber e trabalhar a o
semi concreto com a imagem, visto que apresentam dificuldade na interpretação do problema.
Segundo Vergnaud, (2009, p.141) “afastar-se dessa idéia de correspondência necessária, ou de
homomorfismo, entre os objetos e os conjuntos de um lado, e os números, de outro, seria
condenar-se a nada compreender da didática da noção de número”.
Na sétima questão “Quais desses números podem ser resultados de uma
multiplicação por 10? a)125, b)1233, c)240, d)3760, e)705, f)50, g)10, h)100, i)203”.
Teoricamente um problema fácil de resolver uma vez que múltiplos de dez sempre terminam
em zero, “a multiplicação por 10 traduz-se pela escrita de um zero na coluna da unidade (ou
pelo deslocamento de uma posição para a esquerda) (VERGNAUD, 2009, p.186)”. Porém, se
a criança não tem esse conceito bem definido ela pode se atrapalhar. Nesse problema
nenhuma criança acertou todas as alternativas e 17 crianças responderam a letra “H” ou seja,
100.Essa se justifica também por acreditarem que havia apenas uma reposta certa. Mais um
apontamento da não interpretação do problema que perguntava “quais” já indicando que
haveria mais de uma alternativa. Ainda teve dois que responderam a letra “G” que
representava o 10, uma respondeu “C, D, H” e o outro respondeu “F, G, H” que também
traziam múltiplos de 10, mas não eram os únicos no problema.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse trabalho pode-se perceber a importância de trabalhar os conceitos
matemáticos no processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais. Este trabalho realizado
com alunos do quarto ano é uma fonte clara da deficiência da formação de conceitos básicos
matemáticos e de letramento nos anos iniciais, pois uma das dificuldades foi à interpretação
dos problemas. O processo de planejamento foi complexo, onde exigiu a participação do
pesquisador, da orientadora, dos alunos pesquisados e da professora regente. Além de contar
com pesquisas bibliográficas de vários autores que trabalham a historia da matemática, os
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estudos dos campos conceituais, e a participação dos professores nessa formação de conceitos
matemáticos. O artigo aborda cada tema de forma sucinta trazendo comparações entre a teoria
e a pratica e sempre sustentada com referencial teórico que facilita o entendimento tanto para
o pesquisador quanto para o leitor.
Levando em consideração que o tema proposto tem uma diversidade de
possibilidade de compreensão buscou-se trabalhar autores que enfatizam o tema de forma
clara e objetiva.
Os apontamentos são de que a formação dos conceitos matemáticos nos anos
iniciais é preciso mais que a apresentação de exercícios de fixação descontextualizados e
destituídos de significados. É necessário um trabalho que leve a criança a pensar e buscar
solução para problemas simples. A busca por dados dos problemas são possíveis de serem
identificados e trabalhados da sua maneira, desde que sejam dominados os conceitos básicos e
as operações mínimas necessárias. Isto se faz necessário para que o aluno seja autônomo no
seu cotidiano e consiga pensar matematicamente nas suas ações mais elementares. Para que
isso possa acontecer o papel do professor é o de mediar e aprimorar esses conceitos que, em
muitos casos, estão internalizados.
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RESUMO
Os jogos pedagógicos podem ser usados pelos professores em qualquer atividade que tenha a
finalidade de ensino. São de extrema importância para o desenvolvimento do lúdico na
educação infantil. A falta de motivação é a principal causa do desinteresse dos alunos, no qual
quase sempre acarretada pela metodologia utilizada pelo professor ao repassar os conteúdos.
E os jogos é um meio pelo qual o professor poderá mediar o ensino de modo interessante e
motivador. Brincadeira é coisa séria e com os jogos o aluno aprende brincando e todos os
conteúdos podem ser ensinados através deles, em atividades predominantemente lúdicas. O
objetivo desse trabalho foi analisar a utilização de jogos em sala de aula e verificar se são
aplicados a partir de alguma necessidade educacional. Foi realizado um questionário com
professoras de uma escola da rede municipal em Goiânia, onde foi verificado se os jogos
estão sendo utilizados com mais frequência e com o objetivo de ensinar ou se ainda estão
presos naquele paradigma que define os jogos como uma distração. E concluiu-se que são
poucas as professoras que tem o verdadeiro entendimento da importância da utilização do
lúdico, dos jogos em sala de aula. Muitos ainda consideram os jogos como diversificação para
a hora do recreio, ficando assim sem obter a dimensão do aprendizado que os jogos
proporcionariam aos seus alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Jogos, Lúdico, Professores, Motivação.
RESUMEN
Los juegos educativos pueden ser utilizadas por los profesores en cualquier actividad que
tenga el propósito de la educación. Son sumamente importantes para el desarrollo de juguetón
en la educación infantil. La falta de motivación es la causa principal de la falta de interés de
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los estudiantes, que a menudo provocada por la metodología utilizada por el profesor para
pasar el contenido. Y el juego es un medio por el cual el profesor puede mediar interesante
forma de enseñar y motivador. El juego es un negocio serio y los estudiantes aprenden por
medio de juegos y todo el contenido se puede enseñar a través de ellos en actividades
predominantemente recreativos. El objetivo de este estudio fue analizar el uso de juegos en el
aula y ver si se aplican de alguna necesidad educativa. Un cuestionario a profesores de una
red municipal de la escuela en Goiania, donde se comprobó que los juegos se utilizan más a
menudo y con el fin de enseñar o todavía están atrapados en ese paradigma que define los
juegos como se llevó a cabo una distracción. Llegó a la conclusión de que hay pocos maestros
que tienen una verdadera comprensión de la importancia de utilizar el lúdico, los juegos en el
aula. Muchos aún consideran que los juegos como la diversificación en el hueco, por lo tanto
sin obtener la dimensión de aprendizaje que los juegos proporcionarían a sus estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Juegos, Juguetón, maestros, Motivación.
INTRODUÇÃO
Este trabalho destaca a importância dos jogos e do lúdico no processo de
ensino/aprendizagem, na concepção de alguns teóricos. Frente a este questionamento, o artigo
buscou verificar qual a contribuição do lúdico, e dos jogos na educação infantil enquanto
método de ensino.
Neste artigo teve-se por objetivo compreender a importância do lúdico na educação
infantil através dos jogos. Por muito tempo os jogos eram considerados um passatempo
apenas uma forma que as crianças utilizavam o seu tempo livre.
No primeiro subitem relatou a história da origem do lúdico, o que é e a sua
importância segundo alguns autores como Vygotsky que considera que através da simbologia
e dos brinquedos se consegui mediar o ensino.
No segundo subitem abordou sobre a importância dos jogos na educação infantil a
bibliografia disponível destaca a importância dos jogos e de se obter novos conhecimentos a
respeito deles e aplicá-los em sala de aula para o aprendizado na educação infantil. Com eles é
possível despertar o interesse dos alunos obtendo assim um conhecimento significativo. O
jogo tem uma função sociocultural e educacional, segundo Huizinga apud Darido e Rangel
(2003):
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O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e
determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas
absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento
de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida quotidiana”.
E é com esta alegria que o educador deve trabalhar em sala de aula, pois não há
nada mais prazeroso na educação do que aprender brincando. Além de mediador do ensino o
educador se torna um mediador da alegria.
E no último subitem demonstrou os benefícios que os jogos podem trazer a sala de
aula. E Kishimoto (2009) nos deixa bem claro sobre suas ideias propostas de como devem ser
desenvolvidos os jogos tendo sempre a interação não só dos alunos, mas também dos
professores.
A escolha do tema deu-se pela curiosidade em saber se os jogos pedagógicos
estão presentes na escola e de que forma os jogos estão sendo aplicados. E através de um
questionário realizado com as professoras de uma escola do ensino público, que o uso dos
jogos na maioria das vezes continua sendo insatisfatório, o que sugere a necessidade de
mudanças no âmbito educacional. E esta ideia deve ser levada aos professores, pois eles são
os mediadores do conhecimento, e eles necessitam saber da importância dos jogos para o
aprendizado e quão útil é em sala de aula para que possam incluir em seu plano de aula e
desenvolver a partir de um propósito.
O LÚDICO: ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM
A palavra lúdico vem do latim ludus é relativo a jogo ou divertimento. (Ferreira,
1988). O jogo faz com que a criança crie um mundo particular, e também um novo
pensamento, e a cada momento ele se desenvolve e cria outros aspectos. E dessa forma meche
com os sentidos, mas em direção ao alvo certo.
Segundo Piaget (1975) e Winnicott (1975), conceitos como jogo, brinquedo e
brincadeira são formados ao longo de nossa vivência. No entanto a palavra jogo e brincadeira
são sinônimos de divertimento.
Porém existe muito mais, além do simples ato de divertir. O jogo pedagógico tem
o poder de promover o conhecimento através do lúdico, onde em sala de aula ele se torna um
instrumento de extremo auxilio para o professor.
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A atividade lúdica se caracteriza por uma articulação muito frouxa entre o fim e
os meios. Isso não quer dizer que as crianças não tendam a um objetivo quando jogam e que
não executem certos meios para atingi-lo, mas é frequente que modifiquem seus objetivos
durante o percurso para se adaptar a novos meios ou vice-versa [...], portanto, o jogo não é
somente um meio de exploração, mas também de invenção (BRUNER, apud BROUGÈRE,
1998: p.193).
Para que a criança atinja o objetivo esperado o educador deverá ser o mediador
entre o sujeito e o conhecimento. Tendo sempre uma meta a ser alcançada com seus alunos, e
trabalhar pro este objetivo. Pois não se trata de aplicar jogos em sala de aula, e sim usá-los
como facilitadores para educar.
De acordo com (Vygotsky, 1984: p. 27): “É na interação com as atividades que
envolvem simbologia e brinquedos que o educando aprende a agir numa esfera cognitiva”.
Com o auxílio dos jogos os professores conseguem atingir resultados superiores
com seus alunos, desenvolvendo ao mesmo tempo várias capacidades. Quando entra na
escola o ato de brincar é deixado de lado e isso acaba desmotivando os alunos. Por este
motivo os usos de jogos devem fazer parte do ambiente escolar como forma educativa. Os
jogos pedagógicos têm o poder de suprir o desejo da criança de brincar e ao mesmo tempo
auxilia no aprendizado, se tornando um meio indispensável para a educação.
(...) o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto
significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da
criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato
transformador

em

ludicidade,

denotando-se,

portanto

em

jogo

(CARVALHO, 1992: p.28):
Mesmo sendo um sinônimo de divertimento deve ser levado muito a sério, pois
permitir que a criança possa desenvolver seu raciocino e linguagem. Infelizmente, estudo e
brincadeira nas escolas não estão caminhando lado a lado. O recreio foi feito para brincar e a
sala de aula para estudar. Dessa forma, os jogos perdem seu real significado.
Sneyders (1996: p.36) “Educar é ir em direção à alegria”. O professor deve
proporcionar uma sala de aula agradável, para que os alunos se sintam bem e com desejo em
aprender. E nada melhor do que os jogos para que isto aconteça sempre munidos de um
objetivo em busca de resultados. E é importante destacar que a criança necessita do brinca,
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dos jogos, do lúdico, entre outras coisas, pois a partir dessas atividades que elas absorvem o
que existe ao seu redor.
O jogo pedagógico ele tem o objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens,
diferenciando-se do material pedagógico, por conter o aspecto lúdico (Cunha, 1988). Assim se
considera que quando são utilizados os jogos a aprendizagem torna-se mais significativa, pois
os alunos se animam quando recebem a proposta de aprender brincando.
Percebe-se então a grande utilidade que tem os jogos na vida escolar das crianças e o quanto o
lúdico pode transformar uma aula e um aluno. Os jogos pedagógicos na escola são diferentes
dos jogos em casa, na rua, ou em outros lugares, e isto precisa ser compreendido.
A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PEDAGÓGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO
DA CRIANÇA
Vigotsky (1984) considera muito importante o brincar na construção do
pensamento infantil. Pois é através da brincadeira que a criança vai revelar seu estado
cognitivo, visual, auditivo, tátil, motor, seu modo de aprender e se relacionar. Por isso os
jogos não podem ser vistos apenas como uma distração. Por conta de sua importância para os
seres humanos. Pois favorecem o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral.
Com os jogos a criança se apropria daquilo que faz e observa, adquirindo um
entendimento maior do mundo que está a sua volta, criando nele um espaço particular. O jogo
pedagógico é construtivo e auxiliador no desenvolvimento de capacidades, se tornando
indispensável no ambiente escolar.
Para Kishimoto (2009) o jogo traz consigo uma motivação interna, necessitando
então que haja estímulos externos, pois ao se utilizar a forma lúdica na educação, o brinquedo
se tornou peça chave na educação infantil.
A criança é cheia de energia, a didática de colocar os jogos pedagógicos em sala
de aula, faz com que as crianças entram em um mundo imaginário e sintam prazer em
aprender e ao mesmo tempo gastem esta energia acumulada.
Conforme Kishimoto (2009: p.36):
Utilizar o jogo na educação infantil significa transportar para o campo do
ensino-aprendizado condições para maximizar a construção do
conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da
capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora.
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A escola tem que ser mais que transmissora de conhecimento, deve ser criativa,
ampla, qualitativa, um espaço que possa conceder o imaginário livre autorizando o ato da
criança em função do lúdico, do transformador. Ou seja, a escola deve portar dos materiais
necessários para suprir as necessidades de ensino dos alunos e também munidos de
professores qualificador para que isto aconteça.
Brougère (1988, p. 122) cita “como, pois, conciliar essa necessidade de jogar que
é irresistível no ser humano com a educação que deve dar-lhe? Muito simples: fazendo do
jogo o meio de educar o aluno”. De forma que ele possibilite desenvolver o abstrato, o lúdico
e a imaginação.
Percebe-se então de fato que esta proposta inovadora é de bastante auxilio para o
processo de ensino e aprendizagem. Obtendo-se um interesse maior nessa perspectiva
possibilitaremos um aprendizado diferenciado, proporcionando um ensino atrativo e
transformador.
Segundo Moratori (2003, p.14), ao optar por uma atividade lúdica o educador
deve ter objetivos já definidos. Utilizando o jogo como instrumento de desafio cognitivo.
De acordo com seus objetivos, o educador deve:
•
Propor regras ao invés de impô-las, permitindo que o aluno elabore-as
e tome decisões;
•
Promover a troca de ideias para chegar a um acordo sobre as regras;
•
Permitir julgar qual regra deve ser aplicada a cada situação;
•
Motivar o desenvolvimento da iniciativa, agilidade e confiança;
•
Contribuir para o desenvolvimento da autonomia. (MORATORI,
2003, p.14).

O professor deve estar atento aos novos meios de educar. E os jogos devem ser
tratados como meios de extrema importância para o desenvolvimento educacional dos alunos.
Sendo sempre aplicados com a proposta de promover o social em sala de aula. O jogo é
importante e fundamental na vida da criança e principalmente para o desenvolvimento, a
escola deve se colocar como promovedora dessa atividade por completo, fazendo dos jogos
uma atividade corporativa interiorizando conhecimentos.
Segundo Almeida (1998: p. 13) “A educação lúdica está distante da concepção
ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, diversão superficial.” E isso precisa ser entendido
pelo corpo escolar e pelos pais. Pois não se trata de brincar e sim de educar de uma maneira
comprometedora com o desenvolvimento completo do aluno.
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Para Miranda (2001), através dos jogos várias propostas relacionadas à cognição
são atingidas como: afeição, socialização e motivação. Assim pode-se ver que se trata de um
meio facilitador de aprendizado, pois se aprende de uma forma mais divertida. E isto faz com
que a criança se solte mais durante as atividades, se relacionando melhor, assim
proporcionando um maior desenvolvimento.
Os jogos não servem apenas para serem jogados. Eles completam as crianças e a
escola tem o objetivo de conduzi-la à busca do conhecimento através do melhor método
possível.
OS BENEFÍCIOS PARA O DOCENTE EM SALA DE AULA
Professores são os profissionais preparados para auxiliar o aluno em seu processo
de aprendizagem, selecionando e organizando as informações e direcionando as atividades
escolares. São os mediadores da educação.
A escola junto com o professor deve estar atenta às práticas que vão consolidar o
conhecimento com os jogos pedagógicos. É a partir de estratégias corretas que os jogos
pedagógicos tornam-se uma forma de ensino transformador. Devendo sempre exigindo um
comprometimento por parte de todos.
Segundo Oliveira (2002: p. 48):
A definição de uma proposta pedagógica para a creche ou a pré-escola deve
considerar a atividade educativa como ação intencional orientada para a
ampliação do universo cultural das crianças, de modo que lhes sejam dadas
condições para compreender os fatos e os eventos da realidade, habilitandoas a agir sobre ela de modo transformador.

E os jogos são os melhores meios para que a criança compreenda a sua realidade.
O professor precisa saber aplicar o jogo de forma que não seja apenas mais um, e sim um jogo
que irá proporcionar novas dimensões de ensino. Pois assim, enquanto o aluno nem ao menos
percebe, ele está sendo educado e avaliado, e ao mesmo tempo se divertindo.
Segundo Kishimoto (2009: p. 20) “[...] O educador deve, também, brincar e
participar das brincadeiras, demonstrando não só o prazer de fazê-lo, mas estimulando as
crianças para tais ações”.
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O professor deve ser o mediador, criando condições para que a criança explore
sua criatividade e interaja com os colegas. Permitindo que a criança aprenda brincando,
podendo incluir os jogos pedagógicos sempre nos planos de aula.
Friedman (1996: p. 41), considera que:
Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e
internacional, ou seja, quando alguém está jogando está executando regras
do jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e interação
que estimulam a convivência em grupo.

Além de desenvolver o lúdico, os jogos estimulam a convivência em grupo.
Podendo assim afirmar que o jogo enquanto educador ele tem um lugar especial na prática
pedagógica por conta de sua importância para o desenvolvimento completo do aluno.
O educador pode desempenhar um importante papel no transcorrer das
brincadeiras, se consegue discernir os momentos em que deve só observar,
em que deve intervir na coordenação da brincadeira, ou em que deve se
integrar como participante das mesmas” (OLIVEIRA, MELLO, VITÓRIA,
& FERREIRA, 1992, p.102)

Vê-se o quão importante a participação do professor durante aplicação dos jogos.
Existe todo um comprometimento que deve ser seguido para que se alcance o êxito durante as
atividades.
Aranão (2007), comenta sobre a necessidade que a criança tem de ser amada e
encorajada pelos aqueles que a rodeiam, facilitando assim sua autonomia e espontaneidade.
Percebe-se então a dedicação que o docente deve ter a atenção para com seus alunos. Não se
trata de educar e sim de proporcionar meios para que estas crianças se tornem pessoas
sociáveis e de bem.
O professor através dos jogos passa a conhecer melhor seus alunos, facilitando
assim que ele alcance os objetivos desejados. Jesus (2010) afirma que, para que os jogos
sejam úteis no processo educacional existem aspectos a serem considerados como: permitir
que a criança também possa avaliar seu desempenho, que possa ser promovido à participação
ativa de todos os jogadores e que as atividades sejam interessantes e contenham desafios.
O professor deve ter a consciência de que o seu papel é o de organizar ações que
possam ajudar o aluno a construir o conhecimento, e desta forma ele deve buscar meios para
que isto aconteça da melhor maneira possível. E percebendo a seriedade dos jogos fica então
este um dos melhores meios de ensino.
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METODOLOGIA
A presente pesquisa foi realizada na Escola Municipal Professora Leonísia Naves
de Almeida, localizada na Avenida Mangalô, S/N –Setor Morada do Sol, Goiânia, Goiás. O
trabalho foi desenvolvido utilizando um processo de experimentação pedagógica com enfoque
qualitativo/quantitativo. Para coleta de dados foi aplicado um questionário com 7 (sete)
professoras da escola. Todas elas graduadas em pedagogia.
O questionário contém 10 (dez) perguntas abertas e fechadas, traçados para a
investigação que foi elaborada com perguntas sobre o conhecimento e o uso de jogos
pedagógicos na rede municipal. Com o objetivo de descobrir a importância que os professores
dão aos jogos pedagógicos e se são aplicados em sala de aula com algum objetivo.
DISCUSSÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS
A primeira pergunta envolveu uma questão sobe o entendimento das professoras
sobre os jogos pedagógicos. Obteve-se como resposta 70% consideram os jogos úteis para a
hora do recreio e 30% disseram que os jogos tratam-se de um meio pelo qual se pode
possibilitar o aprendizado.
Na segunda pergunta sobre os principais benefícios dos jogos para a
aprendizagem 70% responderam a alternativa que diz que servem para entreter os alunos. E as
outras 30% disseram que os jogos têm como benefício facilitar a assimilação dos conteúdos
escolares.
A terceira alternativa pergunta se as professoras consideram importante o jogo
para o desenvolvimento intelectual do aluno 100% responderam que sim.
A quarta alternativa com a pergunta sobre se as professoras consideram
importante que a escola promova os jogos pedagógicos de forma que esta seja incluída na
rotina da instituição a resposta foi sim com as 100%.
Na quinta pergunta que questiona como são aplicados os jogos. 80% responderam
a alternativa que diz que os jogos são aplicados de forma espontânea, cada aluno escolhe o
jogo que deseja. Já 20% disseram que é através de um planejamento, em busca do que desejo
adquirir.
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Na sexta pergunta sobre se existe na escola material necessário para aplicar os
jogos 100% das professoras responderam que sim.
Na sétima pergunta com qual frequência os jogos são utilizados em sala de aula.
100% marcaram a alternativa que diz que sempre que necessário. De acordo com a
necessidade e objetivos em sala de aula.
A oitava questão pergunta se os jogos antes de aplicados são elaborados em busca
de um objetivo. 80% responderam que nem sempre. 20% marcaram a alternativa que diz sim.
A nona questão sobre como os alunos reagem à aplicação dos jogos em sala de
aula. 100% das professoras responderam que os alunos gostam dos jogos.
Na décima pergunta sobre se os professores consideram que a escola deve
implantar um dia da semana para que sejam aplicados os jogos. 100% disseram que sim.
Percebe-se no geral sobre o que foi aplicado que os matérias necessários para a
realização e aplicação dos jogos pedagógicos estão disponíveis na instituição. Porém existe
uma falta de conhecimento sobre a importância e objetividade dos jogos em sala de aula por
parte dos professores que responderam o questionário.
Os jogos ainda continuam sendo vistos por alguns professores como distração,
apenas um auxílio para à hora do recreio. É necessário que esta ideia seja colocada de lado,
pois como vimos os jogos pedagógicos aplicados através de uma proposta auxilia tanto no
aprendizado como no desenvolvimento do lúdico.
É necessário então que os professores compreendam esta importância e busquem
se atualizarem para poder utilizar os jogos como auxilio em sala de aula para mediar o
conhecimento, e sempre proposto com um objetivo através de um plano, para que se possa
alcançar o que se almeja com os alunos.
A partir disso pode-se ter a certeza de que os alunos mudaram sua visão de que a
escola é um lugar cansativo e monótono e passara a vê-la como um local de aprendizado de
uma forma muito mais divertida e fácil. Pois esta é a intenção dos jogos facilitarem o
aprendizado e ao mesmo tempo estimular os alunos em busca de novos conhecimentos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de toda a pesquisa bibliográfica, foi possível dizer que realmente os jogos
com objetivo pedagógico favorecem o processo de ensino-aprendizagem e tornam o sujeito
mais consciente de seu papel na sociedade, sendo instrumentos adequados para o
desenvolvimento integral da criança. É importante que o professor entenda a necessidade dos
jogos pedagógicos e que os incluem em sala de aula buscando sempre diversificar suas aulas e
assim torná-las mais interessantes e atraentes para seus alunos, despertado assim o interesse.
É interessante que o jogo lúdico seja planejado para que assim possa mediar
avanços e promover condições para que a criança aprenda brincando. Mesmo que em dias
atuais ainda existe um rótulo para os jogos e este rotulo deve ser retirado e sua importância
seja reconhecida por todos.
Conclui-se que o educador ocupa um papel principal, pois é na escola, que
ocorrem oportunidades para as crianças utilizarem os jogos com o objetivo educacional. E,
portanto ele deve estar sustentado em uma base de opções que favoreceram seus alunos da
melhor maneira possível. Não basta apenas jogar, o jogo deve partir um ideal, um propósito,
um objetivo a ser alcançado em pro da educação.
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica: Técnicas e jogos pedagógicos. São Paulo:
Edições Loyola, 1998.
ARANÃO. Ivana Valéria D. A matemática através de brincadeiras e jogos. 6° Ed. São Paulo:
Papirus Editora. 2007.
BROUGÈRE, Gilles. Jogo e educação. Tradução Patrícia Chittoni Ramos: Porto Alegre:
Artes Médicas, 1998.
CARVALHO, A.M.C. et al. (Org.). Brincadeira e cultura:viajando pelo Brasil que brinca. São
Paulo: Casa do Psicólogo, 1992.
CUNHA, N. Brinquedo, desafio e descoberta. Rio de Janeiro: FAE. 1988.
FRIEDMANN, Adriana. Brincar, crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo:
Moderna, 1996.
1024	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988.
JESUS, Ana Cristina Alves de. Como aplicar jogos e brincadeiras na educação infantil. Rio
de Janeiro: Brasport, 2010
KISHIMOTO, Tizuto Mochida (org.). Jogos, Brinquedo, Brincadeira e a Educação. 12. Ed.
São Paulo: Cortez,2009.
MARIOTTI, Fabián. A recreação, o jogo e os jogos. Rio de Janeiro: Shape, 2004.
MIRANDA, S. No Fascínio do jogo, a alegria de aprender. In: Ciência Hoje, v.28, 2001 p. 6466.
OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e métodos. São Paulo:
Cortez,2002.
OLIVEIRA, Z. M., Mello, A. M., Vitória, T., & Ferreira, M. C. R. Creches:
Crianças, faz de conta & cia. Petrópolis, RJ: Vozes. 1992.
PIAGET, Jean. A formação do símbolo as criança. Rio de Janeio: Zanhar, 1975.
RANGEL, Irene C. A. DARIDO, Suraya C. Jogos e Brincadeiras. In: Educação física
na escola: questões e reflexões. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2003.
SNEYDERS, Georges. Alunos felizes. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
VIGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1984.
WINNICOTT.D.W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.

1025	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM NO AMBIENTE ESCOLAR: o papel da
escola para a formação de cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio
ambiente.
Karoline Andrade de Alencar Isecke4
Faculdade Padrão, Goiânia-GO, karolreal@hotmail.com
Keyliane da Silva Gomes 5
Faculdade Padrão, keylianedasilva@gmail.com
RESUMO
Um dos problemas ambientais predominantes na atualidade é a enorme produção de lixo nas
cidades, já que, esse processo provoca a liberação de gases que contribuem para o efeito
estufa e a poluição das águas. Diante dessa problemática este artigo tem por objetivo propor a
implantação da coleta seletiva no ambiente escolar visando a inclusão da educação ambiental
na rotina das instituições de ensino para que se promova uma mudança de hábitos, atitudes e
estilo de vida dos indivíduos que as compõem, assim como promover mudanças para
comunidade na qual estão inseridos. A pesquisa desenvolvida busca indicar por meio de
documentos relacionados ao desenvolvimento da Educação Ambiental nas escolas, a
importância de promover a conscientização da preservação ambiental desde as séries iniciais.
Para verificar a efetividade das metodologias que as escolas utilizam no ensino da educação
ambiental, foram aplicados quatro questionários. Dois questionários direcionados as
professoras da primeira fase do ensino fundamental em uma escola pública em uma escola
particular, e também dois questionários direcionados aos gestores das respectivas instituições
de ensino. Observa-se que as escolas precisam desenvolver ações em parceria com a
prefeitura e demais órgãos competentes para implantar a coleta seletiva e projetos
relacionados à educação ambiental incluindo-a na rotina dos alunos para que de fato se
estabeleça uma mudança de hábitos em relação preservação do meio ambiente.
Palavras-chave: Educação Ambiental. Coleta seletiva. Meio Ambiente.
RESUMEN
Uno de los problemas ambientales que prevalecen hoy en día es la enorme producción de
residuos en las ciudades, ya que este proceso provoca la liberación de gases que contribuyen
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al calentamiento global y la contaminación del agua. Ante este problema este trabajo tiene
como objetivo proponer la implantación de la recogida selectiva en la escuela para solicitar la
inclusión de la educación ambiental en la rutina de las instituciones de enseñanza a fin de
promover un cambio de hábitos, actitudes y estilo de vida de los individuos que la componen,
así la promoción de la comunidad para los cambios a los que pertenecen. La investigación
desarrollada pretende mostrar a través de documentos relacionados con el desarrollo de la
educación ambiental en las escuelas, la importancia de promover la conciencia de la
preservación del medio ambiente desde los primeros grados. Para comprobar la eficacia de los
métodos que utilizan las escuelas en la enseñanza de la educación ambiental se aplicaron
cuatro cuestionarios. Dos cuestionarios dirigidos a los maestros de la primera etapa de la
educación básica en una escuela pública en una escuela privada, y también dos cuestionarios
dirigidos a los directivos de las instituciones educativas respectivas. Se observa que las
escuelas necesitan para desarrollar acciones en colaboración con la ciudad y otros órganos
pertinentes para implementar la recolección y proyectos relacionados con la educación
ambiental selectiva incluyéndolo en la rutina de los estudiantes a fin de que, de hecho, el
establecimiento de un cambio de hábitos en relación con la conservación medio ambiente.
PALABRAS CLAVE: Educación Ambiental. La recogida selectiva. Medio Ambiente.
INTRODUÇÃO
O presente artigo foi desenvolvido com a finalidade de discutir sobre a relevância
da inclusão da coleta seletiva no ambiente escolar a partir de propostas pedagógicas que
incluam a educação ambiental na rotina das instituições de ensino visando contribuir, no
âmbito da educação ambiental, por meio de uma prática pedagógica direcionada ao incentivo
de jovens estudantes a adoção de uma postura mais responsável frente ao descarte do lixo. Por
ser a Educação Ambiental uma atividade formal e informal, a escola precisa se preocupar em
promover, simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e de habilidades
necessárias à preservação e melhoria de qualidade de vida. Os objetos de estudo para a
realização da pesquisa foram a escola municipal Gotinhas do Saber e a escola particular Mãe
Admirável, situadas no município de Nerópolis-GO.
A questão norteadora da pesquisa foi: Os projetos eventuais sobre educação
ambiental que a escola realiza são suficientes para promover uma mudança de hábitos,
1027	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

atitudes e valores que transformem o estilo de vida dos seus alunos no que se refere à
preservação do meio ambiente e à qualidade de vida para as futuras gerações? A sugestão da
coleta seletiva do lixo escolar é definida como ato educativo que propõe uma transformação
de hábitos para promoção do comportamento socioambiental dos envolvidos. A Educação
ambiental é uma atividade formal e informal, por isso a escola deve ter a preocupação de
incentivar o avanço de conhecimentos e atitudes que visem a preservação e evolução da
qualidade de vida (JACOBI, 2005).
Os objetivos da pesquisa são: verificar se as escolas desenvolvem projetos de
Educação Ambiental; observar o envolvimento dos gestores escolares na elaboração e
aplicação dos projetos de Educação Ambiental; verificar se a coleta seletiva e a reciclagem
fazem parte da rotina da comunidade escolar. A Educação Ambiental se caracteriza como um
dos meios eficazes e necessários para reversão da crise ambiental, uma vez que a maior parte
dos desequilíbrios ecológicos se associa a comportamentos humanos, como por exemplo, o
consumismo, que geram a perda e também exploração excessiva dos recursos naturais.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse artigo foi a pesquisa de
caráter bibliográfico, onde serão citados autores como Moacir Gadotti, Pedro Jacobi, Carlos
Frederico Bernardo Loureiro e outros que abordam o tema da Educação Ambiental. O artigo
também contém uma pesquisa quali-quantitativa de dados coletados.
O LIXO NOSSO DE CADA DIA
Conforme Oliveira (2004), derivada do termo latim lix, a palavra lixo se refere a
cinza. É considerado lixo todos os resíduos sólidos decorrentes das atividades humanas ou de
materiais que são descartados por seus usuários, como papel, papelão, resto de alimentos,
embalagens plásticas e vidros.
Sendo assim, é possível imaginar a quantidade de lixo que é produzida pela
humanidade todos os dias e diante da crise ambiental atual, discussões a respeito de projetos e
medidas que amenizem o caos estão em evidência. Diante disso, a questão é: O que a escola
enquanto instituição formadora tem feito para minimizar o impacto ambiental para as futuras
gerações?
O Lixo é composto pelas características físicas, químicas e microbiológicas; de
forma generalizada podem ser: domiciliar, doméstico perigoso, comercial, industrial,
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hospitalar, público e especial. Infelizmente é comum que sejam lançados no ambiente, de
forma inadequada. (DIDONET, 1999).
Embora existam regulamentações para o descarte do lixo, este ainda tem sido
realizado de forma irregular, inclusive nas grandes cidades, mas nos municípios interioranos
não é diferente. Todos os resíduos produzidos na maioria das cidades do nosso país, ainda são
destinados a lixões ou aterros sanitários colocando em risco a saúde da população.
Na natureza, o que não serve mais para um ser vivo é absorvido por outros de
forma constante, não existe lixo nesse sistema. A acumulação de resíduos é restrita às
sociedades humanas. É produzida diariamente uma enorme quantidade e variedade de lixo,
provocando a contaminação do solo, das águas e do ar e em função disso ocorre a proliferação
de doenças (HESS, 2002).
Enquanto os problemas ambientais atingem dimensões catastróficas, e até existam
previsões de que cidades inteiras correm o risco de desaparecer em decorrência das ações
humanas que afetam o meio ambiente, o que se percebe é que não existem ainda muitas ações,
principalmente nas escolas, que possibilitem uma mudança de hábitos e comportamentos que
favoreçam a preservação do meio ambiente.
Para Penteado (2011), referente ao uso racional de embalagens, o Brasil se
encontra em uma situação melhor do que os países mais desenvolvidos. O país possui o
maior número de garrafas retornáveis de vidro para cerveja e refrigerantes, além disso, criou o
uso do copo de vidro como embalagem, que posteriormente foi reproduzido por outros países.
Porém, infelizmente há uma tendência na desativação dos setores de troca dos produtos
retornáveis, isso se deve às leis estabelecidas pelo mercado que determina o uso de produtos
sem retorno que geram menor custo.
Dessa forma compreende-se que há uma incoerência nas ações propostas. Ao
invés de gerarem mais custo, as mercadorias retornáveis deveriam oferecer mais vantagens
aos que produzem e a quem consome como forma de incentivo às práticas de preservação.
De acordo com Silva (2007), o lixo é um componente presente na vida de
qualquer pessoa, sendo um tema relevante à educação, de forma interdisciplinar com a
intensão de promover a conscientização e a mudança de atitudes dentro e fora da sala de aula.
Desse modo, a educação ambiental na escola admite um papel essencial para a
formação do sujeito e sua inserção social, assegurando uma ação consciente diante dos
problemas do meio ambiente. As escolas já têm feito o papel de informar, pois são inúmeros
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os projetos educacionais que descrevem aos alunos o que são os impactos ambientais e o que
tem provocado tais impactos, porém é fundamental que além de informados, esses indivíduos
também sejam orientados e incentivados a uma mudança de hábitos, valores e atitudes que
garantam a sobrevivência das futuras gerações. Para que isso ocorra de fato, é preciso que a
preocupação com o meio ambiente faça parte da rotina escolar e deixe de ser trabalhada
apenas em projetos eventuais.
RECICLAGEM E COLETA SELETIVA
A coleta seletiva é a consequência de ações através das quais os materiais que
seriam descartados como lixo sejam coletados, separados e processados para servir de
matéria-prima no processo de manufatura na fabricação de novos produtos. Também pode ser
definida como processo de separação e transformação do lixo para que posteriormente seja
reutilizado (REGO et al, 2002).
Ao invés de aumentar o volume de lixo nos lixões ou aterros sanitários é inegável
que em termos de custo-benefício optar pela reciclagem é muito mais vantajoso. Porém
percebe-se que muitas comunidades ainda estão de braços cruzados diante dos prejuízos que o
lixo causa ao meio ambiente.
O processo de reciclagem é definido por PNUD (1998), como procedimento de
reaproveitamento dos resíduos sólidos, em que seus elementos são separados, transformados e
recuperados, possibilitando a economia de matéria-prima e energia, além de evitar o
desperdício e diminuir a poluição ambiental, promove também uma mudança em relação à
concepção dos mesmos.
No momento em que não há a possibilidade de reutilização de determinado
produto, existe a opção de aproveitar a matéria-prima, ou seja, realizar a reciclagem. Reciclar,
então significa aproveitar os resíduos na fabricação de novos produtos que podem ser
semelhantes ou não aos que os deu origem. Pode ocorrer de duas formas: artesanal ou
industrial. O método artesanal consiste na utilização de procedimentos menos complexos e o
industrial se dá por meio de mecanismos que possibilitam a produção em larga escala. A
reciclagem em sua forma artesanal pode também ser considerada como reutilização, já que os
resíduos são submetidos a poucas modificações (HENTZ, 1998).
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O entendimento de que grande parte do lixo produzido pode ser reaproveitada na
produção de novos materiais é fundamental e deve promover ações para que os benefícios
decorrentes dessa prática se efetivem. Além de informação, é preciso ação.
Conforme Scarlat e Pontin (1992, p. 57) “a reciclagem é considerada a [solução]
mais adequada, por razões ecológicas e também econômicas: diminui os acúmulos de detritos
na natureza, e a reutilização dos materiais poupa, em certa medida, os recursos naturais não
renováveis”.
Dessa forma, aderir à reciclagem é adotar uma nova postura de conservação e
preservação do meio ambiente. A partir dessas afirmações é impossível não questionar por
que a escola que pretende formar cidadãos conscientes ainda tem se limitado no que se refere
à educação ambiental, apenas aos projetos eventuais como as feiras de ciências ou a semana
do meio ambiente. Essas ações proporcionam aos alunos conhecimentos e informações
importantes, mas não são eficazes para uma mudança de hábitos e comportamentos.
De acordo com a visão ambiental, a reciclagem minimiza a degradação do ambiente
(água, ar e solo) causada pelo acúmulo de lixo; eleva a vida útil dos aterros sanitários, pois
reduz a quantidade de resíduos que são dispostos; diminui a exploração dos recursos naturais,
principalmente porque muitos não são renováveis, como o petróleo; ameniza o consumo de
exagerado de energia, e, ainda, é capaz de conceber a conscientização em relação aos
problemas ecológicos (LIMA, 1995, p. 35).
Na época atual a questão voltada à educação ambiental, pode ser concebida como
sinônimo de reflexão e ação, que pode se desenvolver apenas a partir de um processo
educativo, permanente e contínuo.
Reciclar consiste em transformar o que é descartado pelas residências, fábricas,
lojas e escritórios em matéria-prima na fabricação de outros produtos. Não interessa se o
papel está rasgado, a lata amassada ou a garrafa quebrada. Ao final, tudo vai ser transformado
para produzir novos objetos e embalagens. A matéria orgânica também pode ser reciclada, por
meio da compostagem que ela se torna adubo orgânico (RODRIGUES & CAVINATO, 1997,
p.58).
Nas escolas também é gerada todos os dias uma grande quantidade de resíduos que
poderiam ser reciclados, mas infelizmente esses resíduos são descartados sem nenhuma
preocupação em relação aos prejuízos que podem causar à natureza e às futuras gerações.
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Assim, pode-se concluir que as unidades de ensino não praticam aquilo que é
ensinado nos projetos ambientais que realizam esporadicamente. As escolas têm realizado
muitos projetos sobre a reciclagem e os alunos estão acostumados a estudar sobre esse tema
todos os anos, porém esses projetos educacionais geralmente não apresentam em suas
metodologias uma continuidade das ações visando uma mudança de hábitos e estilo de vida
dos educandos. Essa lacuna certamente compromete a eficiência de tais propostas.
De acordo com Gomes (2001), a partir de seu surgimento, a reciclagem é vista
como solução para a redução de lixo no ambiente. Com efeito, ela veio minimizar os prejuízos
causados pela distribuição inadequada e pela enorme quantidade de lixo gerada. Porém, se a
reciclagem for encarada apenas nesse sentido, as demais atitudes não serão alcançadas. O
objetivo fundamental a ser atingido deve ser o da conscientização da população. Portando
deve existir uma relação entre as informações e conceitos sobre a reciclagem e às práticas que
viabilizam a redução do lixo produzido no ambiente escolar.
Como metodologia, a coleta seletiva tem por objetivo diminuir o desperdício de
matéria-prima e a reciclagem sendo o método mais racional de gerenciar os resíduos sólidos
se propõe a implantar mudanças conceituais, procedimentais e atitudinais, pois conforme
Calderoni (1996), a reciclagem é essencialmente uma forma de educar e fortalecer o vínculo
afetivo das pessoas com o meio ambiente, estimulando o desejo de melhorar o meio em que
vive.
Dessa forma, é incompreensível que a maioria das unidades de ensino não possui ao
menos lixeiras especificas para separação do lixo. Informar os alunos sobre a importância da
coleta seletiva, se isso não faz parte da rotina escolar, não se constitui como uma ação
educativa eficaz, uma vez que as informações por si só não são capazes de gerar uma
mudança de atitudes.
Os resíduos domésticos têm um alto potencial para a reciclagem porque são
compostos de bastante matéria orgânica, além de substâncias que dispõem de mercado
comprador, tais como: papel e papelão, metais ferrosos e não ferrosos plásticos e vidros. Essas
substâncias também são abundantes no ambiente escolar, daí a necessidade de incluir as
escolas nos programas de coleta.
A coleta seletiva se caracteriza como reaproveitamento de resíduos que geralmente
são considerados como lixo e deve pertencer a um sistema de gerenciamento integrado de
lixo. No meio urbano, a coleta seletiva é uma ferramenta de incentivo à redução, à
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reutilização e à separação do material para a reciclagem, em busca de uma mudança de
comportamento, principalmente relacionados ao desperdício pertencentes à sociedade de
consumo. “A coleta seletiva consiste na separação dos materiais já na fonte produtora para
que possam ser posteriormente reciclados.” (OLIVEIRA; CARVALHO, 2004, p. 96).
Esses conceitos evidentemente devem ser ensinados pelos educadores, mas são
confrontados com a realidade da instituição de ensino. Por exemplo: Quando um professor
solicita aos alunos que produzam um cartaz com frases educativas sobre o meio ambiente,
após a sua exposição no mural da escola, os cartazes são depositados nas lixeiras junto aos
demais resíduos e são geralmente destinados aos lixões. Portanto há uma contradição entre
teoria e prática, o que pode acarretar a fabilidade dos projetos educacionais relacionados à
preservação do meio ambiente.
O processo de coleta Seletiva constitui um dos principais meios de intervenção na
realidade sócio-ambiental. “A coleta seletiva constitui processo de valorização dos resíduos,
em que estes são selecionados e classificados na própria fonte geradora, visando seu
reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo” (DIDONET, 1999).
Evidencia-se pelo seu caráter educativo, por viabilizar a mobilização da
comunidade na procura de alternativas para melhorar seu ambiente de vida, fazendo dos
cuidados com o lixo um exercício de cidadania, devendo ser implantada em todo e qualquer
ambiente, seja na área educacional ou profissional. A escola possui a matéria-prima para a
construção da sociedade: o ser humano e ciente dessa responsabilidade não pode permanecer
inerte diante da problemática ambiental.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA
O melhor lugar para implantar a consciência de que o futuro da humanidade
depende da relação entre a natureza e o uso que o homem faz dos recursos naturais
disponíveis é a escola. Para tanto, é preciso que, mais do que informações e conceitos, a
escola se disponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores, habilidades e
procedimentos.
Esse é um dos grandes desafios da educação. Práticas “ambientalmente corretas”
devem ser aprendidas no dia-a-dia na escola: gestos de solidariedade, hábitos de higiene dos
diversos ambientes (MEC, 2000). Assim, compreende-se que a educação ambiental na escola
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deve ir além dos projetos eventuais que as instituições de ensino costumam realizar pelo
menos uma vez por ano.
O cuidado disposto à questão ambiental, como tema transversal no currículo do
ensino fundamental ainda não é satisfatório (DOS ANJOS, 1996). A ausência de uma
formação apropriada do educador, em relação ao meio ambiente, torna difícil o tratamento de
conteúdos curriculares sob a abordagem ambiental, afetando muitas vezes, a reflexão e as
ações dos alunos. Supondo que a educação, muitas vezes, é inábil para responder a todos os
anseios e necessidades dos diferentes integrantes da sociedade, especialmente, porque
incentiva a competitividade irracional, parece pertinente o que defende Loureiro (1999), que
considera a Educação ambiental como “[...] um processo educativo de construção da
cidadania plena e planetária, que visa a qualidade de vida dos envolvidos e a consolidação de
uma ética ecológica”. Limitar-se apenas à conscientização dos alunos por meio de palestras,
textos e pesquisas, a partir do que afirmam os autores, constitui-se como uma ação precária
diante da necessidade urgente do planeta em relação aos desastres ecológicos, pois estas
metodologias são, no mínimo, insuficientes para uma mudança de hábitos.
A orientação da coleta seletiva do lixo escolar é uma ação educativa que pretende
oferecer uma mudança de mentalidade como um elo para trabalho de transformação da
consciência ambiental. O desenvolvimento de sensibilização da comunidade escolar pode
impulsionar iniciativas que transcendam o ambiente escolar, alcançando tanto o bairro no qual
a escola está inserida, quanto comunidades mais remotas, nas quais residam alunos,
professores e funcionários, possíveis multiplicadores de atividades relacionadas à Educação
Ambiental implementadas na escola (FRITJOF, 2003).
Ao compreender o seu papel social, cabe à escola posicionar-se com medidas
práticas que valorizem e transformem o conhecimento construído por seus alunos em atitudes
que sejam capazes de beneficiar o meio em que vivem.
Nesse contexto, as situações de ensino devem ser estruturadas para proporcionar
condições para que o educando utilize o conhecimento sobre o meio ambiente para
compreender a sua realidade e atuar sobre ela. A prática da participação em diferentes
instâncias (desde atividades dentro da própria escola, até movimentos mais extensos
referentes a problemas da comunidade) é também primordial para que os alunos possam
contextualizar o que foi aprendido (MEC, 2000).
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Uma mudança metodológica tanto na abordagem quanto nos conceitos sobre o
ensino da educação ambiental é imprescindível para que se possa intervir de forma positiva
garantindo o futuro das próximas gerações. Saviani (1995) no enredo da Pedagogia Histórico
crítica, concebe o homem como síntese de múltiplas determinações e a educação como
aparelho de transformação social, sugerindo instrumentalizar os sujeitos sociais para uma
prática social transformadora. Dessa forma, o ensino e as práticas pedagógicas devem orientar
o acesso aos conhecimentos acumulados historicamente e formar o aluno cidadão crítico e
consciente.
Por ser a Educação Ambiental uma atividade formal e informal é que a escola
precisa se preocupar em promover simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimentos,
atitudes e de habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade de vida. O reflexo
desse trabalho educacional transcende os muros escolares, atingindo circunvizinhanças e,
sucessivamente, a cidade, a região, o país, o continente e o planeta.
O trabalho com a realidade local pode oferecer um universo acessível e passível de
ser campo de aplicação do conhecimento. Para que os alunos compreendam a complexidade e
a amplitude das questões ambientais, é essencial oferecer-lhes, além da maior variedade
possível de experiências, uma visão contextualizada da realidade ambiental, o que inclui, além
do ambiente físico, as suas condições sociais e culturais (LEFF, 2002).
Por isso é possível afirmar que o trabalho realizado pelos professores ao abordar
essa temática, deve contemplar situações práticas e é responsabilidade do grupo gestor da
instituição o desenvolvimento de atitudes que insiram a educação ambiental na rotina da
escola para que seja aprendida e vivenciada todos os dias garantindo dessa forma a construção
de habilidades, atitudes e valores.
Para Scarlato (1992), é comum que as escolas tenham programas e atividades extraclasse, visando ao ensino da educação ambiental. Contudo, trabalhar o tema Meio Ambiente
requer que toda a comunidade escolar (professores, funcionários, alunos e pais) assuma uma
postura crítica e reflexiva a respeito dessa temática.
Projetos estabelecidos por pequenos grupos ou atividades isoladas, praticadas por
apenas alguns indivíduos da comunidade escolar – como um projeto de coleta seletiva no qual
a única participação dos discentes seja jogar o lixo em latões separados, envolvendo apenas
um professor coordenador- é insuficiente para gerar a mudança de mentalidade necessária
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para que a atitude de diminuir o consumo, de reutilizar e reciclar resíduos sólidos se
concretize e transcenda o ambiente escolar.
A educação ambiental tem o dever de ser um processo definitivo em que os
indivíduos e a comunidade adquiram consciência do seu meio ambiente, obtendo
conhecimentos, valores e habilidades para se tornarem aptos a agir individualmente e
coletivamente na resolução dos problemas ambientais presentes e futuros. Para isso, será
necessário que a escola estimule um ambiente escolar saudável e coerente com aquilo que
espera que seus alunos aprendam, a fim de que possa, de fato, contribuir para a formação de
cidadãos conscientes de suas responsabilidades com o meio ambiente (MEC, 2000). A escola
deve possuir uma visão sobre os cuidados com o meio ambiente e promover ações exemplares
para que os alunos percebam a importância de desenvolverem hábitos de preservação.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), para
minimizar a problemática do lixo necessário se faz uma combinação de métodos, que vão da
diminuição dos rejeitos, durante a produção até as soluções técnicas de destinação, como a
reciclagem. São processos, trabalhos constituídos por etapas nos quais se faz necessária a
participação de todos: de toda a comunidade escolar e do poder público para que se possa
alcançar resultados satisfatórios.
Conforme Gadotti (2003): “O educador será guardião da tarefa de conscientização
planetária da Educação Ambiental”. Esta educação se refere a ações práticas de proximidade
com o meio ambiente e consolida relações de responsabilidade e conservação dos seres vivos
no planeta. Incentivando a Educação Ambiental, os seres humanos serão capazes de atuar
efetivamente na preservação do equilíbrio ambiental.
O professor tem um papel fundamental para o desenvolvimento da educação
ambiental na escola, porém não é capaz de promover todas as mudanças necessárias sem a
participação efetiva do grupo gestor e de todos aqueles que fazem parte da comunidade
escolar. As ações devem ser desenvolvidas de forma coletiva já que o meio ambiente é um
bem necessário e pertencente a todos os indivíduos que o habitam. Um trabalho isolado
certamente não seria eficaz.
METODOLOGIA DO TRABALHO DE CAMPO
O presente artigo se caracteriza por uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, e a
metodologia utilizada como instrumento para a coleta de dados, foi a aplicação de quatro
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questionários, cada um contendo onze questões objetivas, relacionadas ao tema: Educação
Ambiental: coleta seletiva e reciclagem no ambiente escolar. Dois questionários foram
respondidos por duas professoras da primeira fase do ensino fundamental, uma da escola
municipal Gotinhas do Saber e outra da escola particular Mãe Admirável. Os outros dois
questionários foram respondidos pelos gestores das respectivas instituições.
A escola particular Mãe admirável está situada na Rua Getulino Artiaga, número
366, QD. 31 LT. 06, no Centro. Esta instituição possui vinte e três funcionários e oferece
ensino regular da educação infantil ao ensino médio. A escola também possui laboratório de
informática, cozinha, sala dos professores e sala da diretoria. Não possui biblioteca, sala de
leitura, quadra de esportes, sala de atendimento especial e laboratório de ciências. Como
recursos tecnológicos a escola disponibiliza: Aparelho de DVD, impressora, copiadora,
computadores e televisão.
A escola municipal gotinhas do saber está situada na Rua José Bonifácio, QD. 03
no setor São Paulo. A escola possui trinta e três funcionários e oferece ensino regular para os
anos iniciais do ensino fundamental. A instituição possui acompanhamento pedagógico
oferecendo aos alunos reforço escolar para disciplina de matemática, leitura e interpretação de
textos. A escola possui cozinha e não tem biblioteca, laboratório de informática, laboratório
de ciências, sala de leitura, quadra de esportes, sala da diretoria e nem sala dos professores.
Como recursos tecnológicos a escola disponibiliza: Aparelho de DVD,impressora, e televisão.
As duas escolas estão situadas no município de Nerópolis-GO.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os questionários aplicados teve por objetivo verificar os procedimentos
metodológicos utilizados na escola municipal Gotinhas do Saber e na escola particular Mãe
Admirável, situadas no município de Nerópolis-Go, para o ensino da Educação Ambiental.
Visando o desenvolvimento de trabalho científico de conclusão do curso de Pedagogia, da
Faculdade Padrão – SECG – Unidade III 2014/2.
No questionário direcionado as professoras, no primeiro item foi questionado o
que elas entendem por educação ambiental, as professoras das duas escolas pesquisadas
disseram que a educação ambiental é um processo de formação e informação orientado para o
desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões ambientais. A concordância em
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relação a essa resposta aponta que referente ao conceito da Educação Ambiental, as
educadoras possuem clareza e consciência.
No segundo item elas foram questionadas sobre a existência de práticas docentes
referentes à educação ambiental na escola. As duas professoras respondentes afirmaram que
na instituição em que trabalham há práticas docentes referentes à Educação Ambiental. As
respostas das educadoras demonstra que as escolas apresentam certa preocupação com relação
à preservação do meio ambiente.
Na terceira questão abordou-se sobre a forma como é introduzida a prática de
Educação Ambiental no cotidiano da Educação Infantil. A professora da escola municipal
Gotinhas do Saber disse que a Educação Ambiental é trabalhada nessa fase por meio de
Pesquisas; trabalhos em grupo e aulas em contato com a natureza. Já a professora da escola
particular Mãe Admirável respondeu que nessa instituição a Educação Ambiental é
introduzida no cotidiano das crianças por meio de Aulas lúdicas que priorizam essa temática.
Na quarta questão foi abordado sobre o destino dado ao lixo produzido na Escola?
A professora da escola municipal disse que o lixo é reaproveitado, pois a escola participa do
programa de coleta seletiva realizada pela prefeitura. A professora da escola particular
informou que o lixo produzido na escola é recolhido pela prefeitura e não há na unidade
escolar trabalhos em relação à coleta seletiva e reciclagem. O município de Nerópolis possui
um programa chamado de rota da reciclagem que inclui todas as escolas municipais, assim o
lixo produzido nessas instituições é coletado de forma seletiva e depois vai para uma
cooperativa de reciclagem. Embora a iniciativa da prefeitura seja positiva, percebe-se a
necessidade de extensão desse trabalho também para as escolas estaduais e privadas, afinal os
indivíduos que pertencem a essas instituições também fazem parte da comunidade e do
município.
Na quinta questão foi perguntado se elas acham que a escola deve implantar a
Coleta Seletiva. A professora da escola pública disse que sim, porque esse trabalho é
importante para reaproveitar e retirar do meio ambiente o que pode poluí-lo e também ajudar
a conscientizar as crianças desde pequenas. A professora da escola privada também disse que
sim e justificou dizendo que é importante para separar o lixo que deverá ser reciclado.
Implantar a coleta seletiva em todas as instituições escolares seria um grande avanço em
relação ao ensino da educação ambiental, tendo em vista que a prefeitura já possui um projeto
de coleta seletiva e reciclagem em parceria com uma cooperativa de catadores (CATASOL)
1038	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

com assistência da Universidade Federal de Goiás. Certamente os benefícios da extensão
desse projeto seriam ampliados com a participação massiva das unidades de ensino que fazem
situadas no município de Nerópolis, inclusive como exemplo para as demais cidades do nosso
estado. Outra questão a ser verificada a repeito desse trabalho que atualmente envolve apenas
a rede municipal de ensino é a participação e compreensão dos alunos em relação a esse
trabalho. Ao visitar a escola pública pesquisada, conversar com os professores e gestores da
instituição foi possível perceber que as crianças não estão envolvidas efetivamente no
processo da coleta seletiva que a escola realiza. Sendo assim, é necessário que as escolas
acrescentem ao trabalho da prefeitura, metodologias que envolvam seus alunos nesse processo
para que assim se promova uma conscientização acompanhada de uma mudança de hábitos e
estilo de vida por parte desses indivíduos em relação aos cuidados com o meio ambiente em
que estão inseridos.
Na sexta questão foi questionado se há um comprometimento dos alunos sobre a
questão dos Resíduos Sólidos? Para esta pergunta as duas professoras apresentaram respostas
positivas. A partir dessas respostas percebe-se que há uma facilidade em trabalhar com esses
alunos a questão da problemática ambiental, assim como desenvolver propostas que visem a
participação desses alunos no trabalho de coleta seletiva que pode ser implantado em suas
respectivas unidades de ensino.
A sétima questão abordou se elas consideram que os alunos sabem separar
corretamente o lixo. Ambas disseram que sim. Dessa forma entende-se que é necessário
iniciativa por parte das escolas em parceria com prefeitura para consolidar um programa de
coleta seletiva nas escolas, o que seria relevante para atender as necessidades do município
em relação a problemática do lixo, além de promover uma mudança de hábitos por parte dos
indivíduos envolvidos em relação a preservação do meio ambiente. Desse modo as escolas
atuariam em concordância ao que está previsto na lei No 9.795, de 27 de abril de 1999 onde
está escrito que educação ambiental é todos os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Na oitava pergunta foi abordado como conscientizar e comprometer os alunos
sobre a questão dos Resíduos Sólidos. A professora da escola municipal disse que essa
conscientização deve ser promovida por meio de palestras que retratam a situação mundial;
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Artigos de jornais e revistas; Campanhas publicitárias. A professora da escola particular disse
que esse trabalho deveria ser realizado com aulas que priorizem o tema. Em ambas as
propostas verificou-se que as educadoras não visualizam projetos a longo prazo e ações que
façam parte da rotina da escola.
A nona questão foi sobre os hábitos dos alunos com relação à separação do lixo. A
professora da escola municipal disse que os alunos depositam o lixo nas lixeiras. Já a
professora da escola particular respondeu que os alunos jogam lixo no chão. Em relação à
oposição das respostas deve-se considerar o fato de que a escola municipal desenvolve
periodicamente projetos sobre a educação ambiental, está inserida no programa de coleta
seletiva realizado pela prefeitura e possui área arborizada e espaços propícios para trabalhar a
educação ambiental, conforme as respostas dos itens 3, 6, 7 e 8 do questionário respondido
pelos gestores das respectivas instituições de ensino que está disposto a seguir. A escola
particular, entretanto, apresentou em suas respostas aos mesmos itens, a ausência de projetos e
propostas em relação à educação ambiental, além disso, não possui área arborizada ou espaços
que favoreçam esse trabalho. Tendo em vista a importância da educação ambiental no
cotidiano da instituição escolar é possível compreender que os gestores da instituição
particular em questão devam desenvolver projetos e propostas que favoreçam o
desenvolvimento da educação ambiental. Também é necessário que os pais ao escolher uma
escola para seus filhos, tenham a preocupação de verificar se a mesma possui uma visão e
atitudes que colaborem para a preservação do meio ambiente. Do mesmo modo cabe ao poder
público desenvolver propostas de regulamentação e fiscalização quanto aos procedimentos e
estruturas que as escolas, públicas e privadas, disponibilizam em relação à educação
ambiental.
Na décima questão as professoras foram questionadas sobre os principais
problemas relacionados ao lixo que tem observado na comunidade. A professora da escola
pública destacou que os principais problemas são: fezes de animais; Lixo nos rios e córregos.
A professora da escola particular citou os entulhos. A partir das respostas verifica-se que
existem na comunidade vários problemas que impactam o meio ambiente e isso reforça a
necessidade que as escolas possuam em sua rotina propostas de conscientização, mudanças de
atitudes e valores dos indivíduos que as compõem.
Na décima primeira questão foi abordado se elas consideram importante que a
escola promova a Educação Ambiental incluído no currículo e em caso positivo que sugestões
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teriam a oferecer. Para essa pergunta a professora da escola municipal disse que considera
importante que a educação ambiental esteja inclusa no currículo e como sugestão apresentou a
proposta de realizar palestras com profissionais da área ambiental para orientar melhor os
alunos sobre os impactos que o lixo causa na natureza. A professora da escola particular
também apresentou resposta positiva e sugeriu o trabalho com projetos interdisciplinares
envolvendo todo o corpo docente da instituição.
As duas professoras apresentaram ótimas alternativas para o trabalho com a
educação ambiental na escola, porém percebe-se a ausência de propostas que possam ser
praticadas no cotidiano da instituição escolar e que façam parte permanentemente da rotina da
instituição possibilitando que os alunos desenvolvam hábitos e valores para conservação do
meio ambiente e para que esse aprendizado promova uma transformação na sociedade em que
esses sujeitos estão inseridos.
No questionário aplicado aos gestores, a primeira pergunta também foi sobre o
que eles entendem por educação ambiental. Ambos responderam que a educação ambiental se
constitui como processo de formação e informação orientado para o desenvolvimento da
consciência crítica sobre as questões ambientais. A partir dessa resposta compreende-se que
os gestores também têm clareza e consciência a respeito desse conceito.
No segundo item do questionário foi questionado se eles têm conhecimento da
existência de alguma lei que visa defender o Meio Ambiente de condutas e atividades que o
prejudiquem. A diretora da escola municipal Gotinhas do Saber citou a lei 7347/85 que
disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá
outras providências. O coordenador pedagógico da escola particular Mãe Admirável citou o
código florestal. A resposta dos gestores a essa pergunta aponta que ambos possuem
conhecimento referente ás leis relacionadas ao meio ambiente e certamente esse
conhecimento é favorável ao desenvolvimento de projetos de ensino que abordem essa
temática. Porém no caso da escola particular, mediante as respostas dos indivíduos
pesquisados, percebe-se que não há uma preocupação por parte do proprietário e diretor da
instituição referente à educação ambiental. Esse descuido é preocupante uma vez que o papel
da escola seja pública ou privada é formar cidadãos capazes de contribuir para a
transformação da sociedade na qual estão inseridos.
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Na terceira questão foram verificadas quais as atitudes que a escola tem tomado
para preservar o meio ambiente. A gestora da escola municipal respondeu que isso se dá por
meio de palestras educativas, caminhadas de conscientização e preservação do meio ambiente.
O gestor da escola privada disse que a escola tem poucos trabalhos específicos em relação ao
meio ambiente. Nesse item percebem-se claramente pontos a serem melhorados na gestão, no
planejamento e na proposta da escola particular pesquisada, já que a problemática do meio
ambiente tem se tornado um assunto cada vez mais relevante à educação diante dos impactos
ambientais que a população tem enfrentado na atualidade.
Na quarta questão foi verificado se os gestores consideram que a escola deve
implantar a coleta seletiva. A diretora da escola municipal respondeu que sim, pois além de
ensinar aos alunos a importância da coleta seletiva é uma forma de manter a cidade limpa. O
coordenador da escola particular também respondeu que sim, porque o foco principal da
secretaria do meio ambiente é implantar a coleta seletiva em todos os órgãos privados e
públicos. Sobre a resposta dessa questão observa-se que há uma consciência por parte dos
gestores sobre a importância da coleta seletiva no ambiente escolar, porém percebe-se que
falta comunicação, atitude e parceria entre as escolas e a prefeitura para que o programa rota
da reciclagem já existente no município se efetive em todas as instituições de ensino
ampliando os benefícios dessa proposta.
Na quinta pergunta foi abordado se os gestores percebem por parte dos alunos
algum comprometimento sobre a questão dos Resíduos Sólidos. A gestora da escola pública
disse que sim. Já o gestor da escola particular respondeu que não. Conforme as repostas
obtidas verificou-se que os alunos da escola pública são mais comprometidos com a questão
do meio ambiente e a escola incentiva seus alunos por meio dos trabalhos que realiza
envolvendo essa temática, percebe-se que nessa escola existem ações que contemplam a
coletividade e o bem comum, porém na instituição privada o modelo de gestão e o interesse
dos alunos está mais voltado à competitividade e ao individualismo privilegiando a lógica
dos resultados.
Na sexta questão foi questionado aos gestores se atualmente a escola está
desenvolvendo algum projeto sobre educação ambiental. A gestora da escola municipal disse
que sim, atualmente a escola está realizando o projeto Pro- Águas do Cerrado que tem como
objetivos principais: Economizar água, reaproveitamento da água e a importância da água em
nossa vida. O gestor da escola particular disse que a escola não possui projetos que abordam
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sobre a educação ambiental. Mais uma vez fica claro que na instituição privada não há uma
preocupação em se promover o ensino sobre os cuidados para a preservação do meio
ambiente e isso se associa ao comportamento dos alunos em relação ao descarte do lixo.
Na sétima questão foi abordado se a escola possui área arborizada, horta ou outros
espaços que poderão ser utilizados para trabalhar Educação Ambiental. A diretora da escola
municipal disse que sim. O coordenador na escola particular respondeu que não. Nesse item
verificou-se que a escola municipal possui espaços favoráveis ao trabalho sobre a educação
ambiental e nesse sentido esses espaços deveriam ser mais bem aproveitados com a
implantação de uma horta, por exemplo, que faria parte da rotina dos alunos e da instituição.
Em relação a escola privada ficou nítido que nem em relação a estrutura física da escola há
uma preocupação em relação a questão ambiental e esse aspecto deveria ser verificado pelos
órgãos que fiscalizam as instituições de ensino.
Na oitava pergunta foi questionado se na escola existe algum processo de
separação do lixo produzido. A diretora da escola pública disse que sim, a escola por ser
municipal está incluída no programa rota da reciclagem que realizado pela prefeitura. Já o
gestor da escola particular informou que o lixo é recolhido pela prefeitura sem nenhuma
separação. Nesse item verifica-se a necessidade de se estabelecer uma parceria entre as
instituições de ensino e a prefeitura para que todas participem do programa de coleta seletiva
e reciclagem. Também é fundamental que os alunos participem ativamente desse processo.
A nona questão abordou sobre a percepção dos gestores em relação aos hábitos
dos alunos com relação à separação do lixo. Ambos responderam que os alunos jogam o lixo
na lixeira. Uma sugestão para o trabalho da coleta seletiva no ambiente escolar, incluindo
hábitos de cuidados com o meio ambienta na rotina dos alunos, seria a implantação de lixeiras
específicas para que os próprios alunos desenvolvessem a consciência e o hábito de depositar
o lixo no local adequado e também para que compreendessem que a escola se preocupa e
desenvolve ações de preservação ao meio ambiente.
Na décima questão foi questionado aos gestores quais os principais problemas
sobre lixo que eles têm observado em sua comunidade. A gestora da escola pública citou
entulhos, lixo a céu aberto, lixo nas ruas, lixo nos rios e córregos. O gestor da escola
particular mencionou entulhos, fezes de animais, lixo nas ruas. As respostas apontam que
existem na cidade, graves problemas relacionados ao lixo, o que justifica a necessidade de que
as escolas possuam em sua rotina ações relacionadas à coleta seletiva e a reciclagem para que
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seus alunos desenvolvam hábitos e atitudes adequados em relação ao descarte do lixo,
promovendo também uma mudança na comunidade em que estão inseridos.
Na décima primeira questão foi abordado se os gestores consideram importante
que a escola promova a Educação Ambiental de forma que esta seja incluída na rotina da
instituição. A diretora da escola municipal disse que sim, a escola deve aproveitar o espaço
físico que possui para desenvolver atividades relacionadas à Educação Ambiental. O
coordenador da escola particular também disse que sim e acrescentou que a Educação
ambiental deve ser trabalhada formal e informalmente, onde a parceria escola-comunidade
deve ser realizada em busca de um planeta mais sustentável. A partir das respostas desse item
observa-se que os gestores consideram importante incluir a educação ambiental na rotina da
escola, sendo necessário então a elaboração de propostas e projetos em parceria com a
prefeitura e a comunidade para que além de informações, promovam de fato uma mudança de
conceitos, hábitos e estilo de vida dos educandos visando a conservação do meio ambiente no
qual estão inseridos.
Ao analisar os métodos que as escolas utilizam para o ensino da educação
ambiental, percebeu-se que os projetos geralmente são executados de forma bastante criativa
com propostas que estimulam a participação construtiva dos alunos. Os resultados são
alcançados conforme o que é proposto em cada um deles. Porém destacam-se pontos que
podem ser melhorados para obtenção de resultados mais significativos. As metodologias
geralmente são direcionadas apenas aos alunos, mas deveriam abranger todos os indivíduos da
unidade escolar, além disso, promover mudanças também no cenário da comunidade na qual a
escola está inserida.
Observou-se que os gestores têm consciência da relevância de propostas voltadas
à educação ambiental que façam parte da rotina da escola, porém falta iniciativa por parte dos
mesmos para que as ideias e conceitos se efetivem por meio de ações práticas capazes de
modificar os hábitos dos alunos e a realidade da comunidade local.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação ambiental se constitui como instrumento fundamental no trabalho de
conscientização nas escolas diante da atual e urgente necessidade de preservação dos recursos
naturais. Evidencia-se a necessidade de elaborar ações para a educação ambiental, com a
proposta de práticas permanentes e contínuas como a coleta seletiva na escola associada a um
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programa de reciclagem, inclusive no município onde estão situadas as escolas pesquisadas, já
existe um projeto que atualmente envolve apenas as escolas da rede municipal, podendo ser
ampliado a todas as escolas do município. Para isso se faz necessário a organização de
parcerias entre as instituições de ensino, a comunidade e a prefeitura, ações simples poderão
ampliar os benefícios desse projeto que já vem sendo realizado há algum tempo e poderá
servir de modelo para as demais cidades do nosso estado. Estas ações se apresentam eficazes
por contribuir na redução da poluição dos rios, do ar, do solo e da degradação dos recursos
naturais.
Em relação aos métodos que as escolas utilizam para o ensino da educação
ambiental, há de se destacar alguns aspectos que podem ser melhorados para amplitude dos
resultados. Foi possível perceber que as metodologias geralmente são direcionadas apenas aos
discentes, porém estas deveriam abranger todos os indivíduos da unidade escolar, além disso,
promover mudanças também no cenário da comunidade na qual a escola está inserida. De
acordo com Pimenta (1995), é fundamental o trabalho, a participação e reflexão coletiva. Tal
concepção permite uma leitura da escola não só como reprodutora das relações sociais, mas
também, do seu papel na produção e transformação da sociedade. Nesse contexto Libâneo
(2001), afirma que a participação e o envolvimento da comunidade é imprescindível para
garantir a gestão democrática da escola. A participação ativa da comunidade é de grande
importância, por isso, é necessária a utilização de métodos educacionais eficazes, que de fato
estimulem o exercício de cidadania com a participação da comunidade para a manutenção dos
ambientes (SATO, 2001).
Notou-se também a ausência de propostas que possibilitem a continuidade das
práticas sustentáveis. Os projetos que as unidades de ensino costumam executar são
apresentados como se fossem eventos realizados apenas por determinado período. Dessa
forma permite-se a ideia de que após a sua realização o que foi aprendido cairá no
esquecimento por não fazer parte da rotina da escola. Atividades com duração limitada são
válidas, contudo não são suficientes para estabelecer uma mudança de hábitos porque não têm
aparentemente a pretensão de serem praticadas de forma contínua e progressiva. Diante disso,
o que se propõe é que sejam elaboradas políticas e propostas ambientais próprias da unidade
escolar que possam se expandir à comunidade promovendo resultados duráveis e que possam
gerar uma mudança de hábitos e comportamentos para a preservação ambiental. As atividades
aplicadas ao cuidado do meio em que se vive devem fazer parte da rotina da escola.
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Atentando-se à importância da temática ambiental, a escola precisa disponibilizar
meios efetivos para que cada indivíduo pertencente a comunidade escolar seja capaz de
assimilar os fatos naturais e humanos a esse respeito, maximizar suas potencialidades e
assumir posturas pessoais e comportamentos sociais que lhe possibilitem viver numa relação
construtiva consigo mesmo e com seu meio, contribuindo para que a sociedade se torne
ambientalmente sustentável protegendo, preservando todas as manifestações de vida no
planeta.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Secretaria da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos
– apresentação dos temas transversais. Secretaria da Educação Fundamental. Brasília:
MEC/SEF, 1998.
CALDERONI, Sabetai. Os bilhões perdidos no lixo. São Paulo: Ed. Humanistas, 1997.
DIDONET, M. O lixo pode ser um tesouro: um monte de novidades sobre um monte de lixo.
Livro do professor 8ª edição. Rio de Janeiro: CIMA, 1999, p. 06.
DOS ANJOS, Maylta Brandão. Educação Ambiental na abordagem interdisciplinar:
experiência do Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.
FRITJOF, C. Alfabetização ecológica: o desafio para o século 21. Rio de Janeiro: Editora
Sextante, 2003.
GADOTTI, M. Boniteza de um sonho: ensinar-e-aprender com sentido. Novo Hamburgo:
Feevale, 2003.
GOMES, Luciana Paulo. Resíduos sólidos do saneamento: processamento, reciclagem e
disposição final. Rio de Janeiro: Rima, 2001.
HENTZ, P. Eixos norteadores da proposta curricular. In: Proposta curricular de Santa
Catarina: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio: temas multidisciplinares.
Florianópolis: COGEM, 1998.
HESS, S. Educação Ambiental: nós no mundo, 2ª ed. Campo Grande: Ed. UFMS, 2002,
p.192.
JACOBI, Pedro. Educação Ambiental, Cidadania e Sustentabilidade. In Cadernos de
pesquisa, n.118, p. 189-205, março/2005.
LEFF, Enrique, Epistemologia Ambiental. São Paulo: Cortez, 2002.

1046	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

LIBÂNEO, J.C. Organização e gestão da escola: Teoria e prática. Goiânia. Editora
Alternativa, 2001.
LIMA, Luiz Mário Queiroz. Lixo – Tratamento e biorremediação. 3ª ed. São Paulo: Hemus,
1995, p.260.
LOUREIRO, Carlos Frederico Bernardo. Considerações sobre o conceito de Educação
Ambiental. Revista Teoria e Prática da Educação. Maringá, PR, v.2, n.3, 1999.
MEC. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: meio
ambiente: saúde. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
OLIVEIRA, M. V. de C; CARVALHO, A. de R. Princípios básicos do saneamento do meio.
4. ed. São Paulo: Senac, 2004.
PENTEADO, Maria Julieta. Guia pedagógico do lixo. São Paulo: SMA/CEA, 2011.
PIMENTA, Selma Garrido. Questões sobre a organização do trabalho na escola. Série Idéias,
16. Edição especial. São Paulo: FDE, 1995.
PNUD. Educação Ambiental na Escola e na Comunidade. Brasília: Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento/ONU, 1998.
REGO, R. C. F.; BARRETO, M. L.; KILLINGER, C. L. O que é lixo afinal? Como pensam
mulheres residentes na periferia de um grande centro urbano. Caderno de Saúde Pública. Rio
de Janeiro, v. 18, n. 6, nov/dez, 2002.
RODRIGUES, F. L.; CAVINATO, V. M. Lixo: de onde vem? Para onde vai? Editora
Moderna: 1997, p. 58.
SAVIANI, Demerval. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. São Paulo, 5ª ed.
Autores associados, 1995.
SCARLATO, F. C.; PONTIN, J. A. Do nicho ao lixo: ambiente, sociedade e educação. São
Paulo: Atual, 1992.
SILVA, D. T. S. Educação Ambiental: Coleta Seletiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos na
Escola. Cachoeirinha-RS: FASB, 2007.
SATO, M. Apaixonadamente pesquisadora em Educação Ambiental. Educação: Teoria e
Prática, v. 9, n. 16, jan - jun 2001.

1047	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América
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Resumo:
No IFG-Câmpus Anápolis com o intuito de contribuir para a indissociabilidade teoria-prática,
optamos por uma formação pela pesquisa através das práticas como componente curricular
incorporadas ao longo dos oito períodos do curso de Licenciatura em Química. Tais práticas
foram incorporadas fundamentadas na resolução n. 02 do CNE/CP de 2002 que dispõe sobre a
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura. Durante os estágios I, II, III e IV o eixo
temático de tais práticas é o “Ensino de Química na Escola” cujo professor do estágio conduz
uma pesquisa juntamente com os alunos sobre algum tema específico. Sendo assim, esta
pesquisa tem como objetivo analisar as reflexões dos alunos em formação inicial sobre a
experimentação no ensino de ciências, oriundas das discussões realizadas dentro de um
ambiente virtual durante a prática como componente curricular realizada durante o estágio I
no 1º semestre de 2014.
Palavras-chave: Estágio. Prática de Ensino. Experimentação.
Resumen:
En el IFG-Câmpus Anápolis con la finalidad de contribuir con la teoría y la práctica
inseparable, elegimos una formación para la investigación mediante las prácticas de
enseñanza incorporados en los ocho períodos del curso de Licenciatura en Química. Estas
prácticas se han incorporado basado en la resolución n. 02 del CNE/CP de 2002, que prevé la
duración y la hora de los cursos de graduación. Durante la formación supervisada I, II, III y
IV, el tema principal de estas prácticas es la "enseñanza de la química en la Escuela", cuyo el
profesor realiza un estudio con los estudiantes sobre algún tema. Por esta razón, esta
investigación tiene como objetivo analizar las reflexiones de los estudiantes en formación
inicial sobre la experimentación en la enseñanza de las ciencias, que surjan de los debates en
un entorno virtual durante la práctica realizada en la formación supervisada I en la primera
mitad de 2014.
Palabras clave: Formación Supervisada. Práctica de Enseñanza. Experimentación.
1. Introdução
Em 1909, surgiram no Brasil, as denominadas Escolas de Aprendizes Artífices.
Criadas por Nilo Peçanha, essas dezenove escolas tinham como objetivo um ensino
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do Núcleo de Estudos e Pesquisas na Formação Docente e Educação Ambiental. Atua com os seguintes temas de
pesquisa: Formação de Professores, Ensino de Química e Educação Inclusiva. Endereço: Av. Pedro Ludovico s/n
Setor Reny Cury – Anápolis, Goiás. CEP: 75131-457 (lidilemossp@yahoo.com.br).
	
  

1048	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

profissional, primário e gratuito. Passados alguns anos, com a “Reforma Capanema” tais
escolas passaram a oferecer o ensino profissional que passou a ser considerado de nível médio
(SILVA, 2009).
Com cinquenta anos de história, em 1959, as escolas passam a ser denominadas
Escolas Técnicas Federais e ganham autonomia didática e gestão. Com isso, a partir de 1971,
com o aumento na demanda por técnicos e mais tarde por engenheiros e tecnólogos, as
escolas técnicas federais foram modificando suas estruturas e então a partir de 1994, as
escolas técnicas federais e as escolas agrotécnicas federais foram se transformando
gradativamente em Centros Federais de Educação Tecnológicas – CEFETs (SILVA, 2009).
Os CEFETs ganharam autonomia para a criação de cursos e ampliação das vagas
nos níveis básico, técnico e tecnológico da Educação Profissional, além da permissão da
implantação de cursos de formação de professores para as disciplinas científicas e
tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional (BRASIL, 2000).
Dessa forma, os CEFETs passaram a se preocupar com o alinhamento de políticas
e ações com as demandas sociais locais e regionais, que culminaram no delineamento de
princípios que pudessem nortear iniciativas comuns, potencializando a criação de uma rede
denominada Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2010).
Com isso, em 2002, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
contava com 140 escolas e a partir de 2005 com o plano de expansão da rede até o ano de
2010, a rede já contava com mais 214 escolas, totalizando hoje 562 escolas (BRASIL, 2010).
Com isso, os institutos federais iniciam a partir de 2008, quando da criação dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008), uma nova trajetória que
permeia a educação brasileira. Nas palavras de Pacheco (2009?):
Essa organização pedagógica verticalizada, da educação básica a superior, é
um dos fundamentos dos Institutos Federais. Ela permite que os docentes
atuem em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem os
espaços de aprendizagem, incluindo os laboratórios, possibilitando o
delineamento de trajetórias de formação que podem ir do curso técnico ao
doutorado (PACHECO, 2009?, p. 9).

Cabe ressaltar que a partir de 2008, com a Lei n. 11.892, que cria os Institutos
Federais, dentre seus objetivos estão ministrar em nível de educação superior como cursos
superiores de tecnologia, cursos de bacharelado e engenharia, cursos de pós-graduação tanto
“latu sensu” como “stricto sensu” e licenciaturas, sobretudo nas áreas de ciências e
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matemática e para a educação profissional, as quais deveriam responder por 20 % das vagas
disponíveis dos institutos federais (BRASIL, 2008).
Traçando um paralelo, no Brasil, os primeiros cursos de formação de professores
das áreas de ciências coincidem com o advento da disciplina escolar de ciências no currículo
secundário através da Reforma Franscisco Campos, haja vista que eram necessários
professores capacitados para lidar com essa nova disciplina do currículo. Segundo Ayres e
Selles (2012) na década de 70, o país na tentativa de suprir a carência de professores nas áreas
das ciências iniciou um programa de formação de professores em serviço que visava o
aperfeiçoamento dos professores de ciências e matemática, mantendo a ênfase no ensino
experimental, na produção de materiais didáticos e de kits de cunho experimental para as
escolas.
Nas palavras de Azevedo e col. (2012):
No que diz respeito à formação inicial de professores, considerando os
graves problemas que afetam o processo ensino-aprendizagem dos
estudantes, vemos que se intensificam a preocupação com os cursos de
licenciatura, que pela legislação brasileira visa à formação de professores
para a educação básica (AZEVEDO e col., 2012, p. 1000).

Em outras palavras, a congruência com relação à formação de professores de
ciências e matemática, e outras áreas de maneira geral tem sido os problemas relacionados
com o ensino de tais áreas que ao longo da história da educação brasileira estão presentes nos
debates que cercam a qualidade da formação de professores oferecida nos cursos de
licenciatura em todo o país.
Certamente para que a qualidade da formação de professores seja satisfeita é
necessário que as instituições formadoras se comprometam a cumprir com algumas exigências
como as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da Educação Básica.
Segundo esse documento (BRASIL, 2001), a elaboração das propostas de diretrizes
curriculares para a graduação consolidou a formação de três categorias de carreiras, sendo a
licenciatura uma delas. Nas palavras do relator:
[...] a licenciatura ganhou, como determinada a nova legislação,
terminalidade e integralidade própria em relação ao bacharelado,
constituindo-se em um projeto específico. Isso exige a definição de
currículos próprios da licenciatura que não se confundam com o bacharelado
ou com a antiga formação de professores que ficou caracterizada como
modelo “3 + 1” (BRASIL, 2001, p. 6).
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Fundamentado no documento acima, surge então em 2002, a resolução n. 02 do
Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno que institui a duração e a carga horária dos
cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica
em nível superior.
Com base nesta resolução, os cursos de formação de professores a partir de então
devem contar com um mínimo de 2800 horas que articulem teoria-prática, ou seja, a
elaboração dos projetos pedagógicos devem satisfazer o mínimo de 2800 horas divididas em
1800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científica, 200 horas para
atividades acadêmicas, científicas e culturais, 400 horas de estágio curricular supervisionado a
partir da segunda metade do curso e por fim 400 horas de prática como componente
curricular, vivenciadas ao longo do curso (BRASIL, 2002).
No Instituto Federal de Goiás (IFG) – Câmpus Anápolis, o curso de licenciatura
em química cumpre as exigências da referida resolução e assegura para seus alunos em
formação inicial um total de 3145 horas divididas em 2025 horas de aulas para os conteúdos
curriculares de natureza científica (Núcleo Específico, Núcleo Pedagógico e Núcleo
Complementar), 200 horas para atividades acadêmicas, científicas e culturais, 400 horas de
estágio curricular supervisionado, 120 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso e
400 horas de prática como componente curricular.
No projeto pedagógico do curso de licenciatura em química do IFG – Câmpus
Anápolis, com relação às práticas como componente curricular, vamos encontrar o seguinte
esclarecimento:
A Prática como componente curricular integra o ensino e, em decorrência do
caráter reflexivo do qual deve se revestir, ocupa no projeto formativo uma
dimensão análoga à dos demais componentes. Tem um papel fundamental na
formação da identidade do professor como educador, articulando-se às
disciplinas pedagógicas e específicas, às Atividades Acadêmico-CientíficoCulturais e ao Estágio Supervisionado. Esta correlação teoria e prática são
essenciais para a formação do futuro professor no sentido de fomentar uma
profissionalidade que tem como exigência um fecundo movimento entre
saber e fazer na construção de significados para a gestão, a administração e a
resolução de situações-problema próprias do ambiente educacional
(ANÁPOLIS, 2010, p. 16).

Corroborando com indissociabilidade da teoria e prática, as práticas como
componente curricular, são dissolvidas nos oito períodos do curso, sendo que em cada período
são contabilizadas 50 horas perfazendo um total de 400 horas ao final do curso. Tais práticas
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estão atreladas às disciplinas científicas e pedagógicas promovendo uma mobilização dos
saberes adquiridos ao longo da formação em prol da construção da identidade docente por
parte dos professores em formação inicial.
Sendo assim, o IFG-Câmpus Anápolis, no intuito de contribuir para a formação
dos professores iniciou a partir de 2012 um processo de formação através da pesquisa
utilizando-se das 400 horas de práticas vivenciadas ao longo do curso. Em seu projeto
pedagógico, desde 2010 já estava previsto a articulação da pesquisa na formação e atuação do
professor de química, enfocando que a postura investigativa por parte do professor em
formação inicial contribui diretamente para a atividade docente em sala de aula, como
podemos observar:
A postura investigativa, na pesquisa, favorece uma nova e ampliada
percepção dos processos de aprendizagem e de construção do conhecimento,
estabelecendo vínculos com problemas relativos à educação geral e à
educação em química, o que lhes transforma o modo de conceber e
desenvolver o trabalho em sala de aula (ANÁPOLIS, 2010, p. 14).

Entretanto, a partir de 2012 com o compromisso de formação pela pesquisa, as
práticas como componente curricular foram desenhadas no esquema de eixos temáticos e
definidos da seguinte forma:
•

1º período – Eixo Temático: Ciência e Linguagem (50 horas)

•

2º período – Eixo Temático: História e Construção do Pensamento (50 horas)

•

3º período – Eixo Temático: Ciência e Sociedade (50 horas)

•

4º período – Eixo Temático: Ciência e Experimentação (50 horas)

•

5º período – Eixo Temático: Ensino de Química na Escola I (50 horas)

•

6º período – Eixo Temático: Ensino de Química na Escola II (50 horas)

•

7º período – Eixo Temático: Ensino de Química na Escola III (50 horas)

•

8º período – Eixo Temático: Ensino de Química na Escola IV (50 horas)
Concordamos com Tardif e col. (1991) de que a relação entre a formação de

professores e a produção do conhecimento seja ampliada de modo que sejam considerados a
pluralidade de saberes provenientes das disciplinas científicas, pedagógicas e da experiência
que constituem o saber docente.
Entendemos que a produção do conhecimento pelo professor está diretamente
ligado ao caráter que ele adquire na prática como professor pesquisador. Dessa forma, a
pesquisa como instrumento de formação do professor ganha o cenário da pesquisa em
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educação através dos trabalhos de Donald Shön, principalmente através de sua obra “O
profissional reflexivo” (1983), traduzida para o português com o nome “Educando o
Profissional Reflexivo: Um novo design para o ensino e a aprendizagem” (2000), na qual
argumenta em favor de uma nova epistemologia da prática, ou seja, o professor vivenciando
situações problemáticas produz uma reflexão na/sobre sua ação (CAMPOS e PESSOA,
1998).
Tal perspectiva surge contrapondo o modelo de formação de professores por meio
da racionalidade técnica (3+1), promovendo uma formação pautada na prática. Para Shön, a
reflexão na ação só se inicia quando o professor se depara com situações problemáticas que o
faz se posicionar criticamente na tentativa de resolver o inesperado.
No dizer de Lisita e col. (2012), para a formação de professores pesquisadores e reflexivos é
necessário uma formação pautada na teorização e produção de conhecimentos sobre a prática,
levando em consideração as condições institucionais, sociais e históricas do ensino realizado.
A intenção dessa proposta é promover a emancipação dos sujeitos
envolvidos no processo educativo. Como esse é um processo eminentemente
participativo, não pode ser realizado apenas por alguém que olha o
“problema” de fora e comunica os resultados de sua análise, mas deve ser
realizado também pelos sujeitos que o analisam, de dentro, com todas as
suas nuanças e contradições (LISITA e col, 2012, p. 115).

Sendo assim, os professores em formação inicial do IFG – Câmpus Anápolis são
convidados a cada período dentro do eixo temático específico do período, a se posicionar
como professores pesquisadores elaborando projetos de pesquisas e executando-os e ao final
do processo são convidados a compartilhar seus resultados, frutos de suas análises através da
apresentação perante a uma banca composta de no mínimo três professores formadores e
demais alunos interessados do curso de licenciatura em química.
Neste momento de partilha de experiências, existe uma produção de
conhecimentos além daqueles propiciados pelo desenvolvimento do projeto de pesquisa, haja
vista a participação concomitante de professores formadores e em formação inicial.
Nos 5º, 6º, 7º e 8º períodos, a prática como componente curricular é desenvolvida
no IFG – Câmpus Anápolis juntamente com o estágio curricular supervisionado e por isso o
eixo temático é o “Ensino de Química na Escola”. Em tais práticas, o aluno é convidado a
elaborar seus projetos de pesquisa dentro de algum tema específico proposto pelo professor
formador responsável pela disciplina de estágio. Como o professor em formação inicial já
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inicia sua relação com o futuro ambiente de trabalho durante o estágio, geralmente as
pesquisas dentro do eixo temático “Ensino de Química na Escola” acontecem dentro do
ambiente escolar.
Com isso, esta pesquisa tem como objetivo analisar as reflexões dos alunos em
formação inicial do curso de licenciatura em química do IFG-Câmpus Anápolis sobre a
experimentação no ensino de ciências, oriundas das discussões realizadas dentro de um
ambiente virtual durante a pesquisa realizada por estes para o cumprimento da prática como
componente curricular no 1º semestre de 2014 pelo 5º período.
2. Método
A presente pesquisa surgiu em meio à prática como componente curricular
desenvolvida no 1º semestre de 2014, com os professores em formação inicial do curso de
licenciatura em química do IFG – Câmpus Anápolis.
Neste semestre, os professores em formação inicial foram convidados a
desenvolver uma pesquisa que tinha como objetivo discutir a experimentação no ensino de
ciências por parte dos professores da rede estadual de ensino da cidade de Anápolis, ou seja,
os professores em formação inicial fariam uma entrevista com os professores das áreas de
ciências da rede estadual de ensino de Anápolis com o intuito de colher destes a importância
atribuída a experimentação no ensino das ciências, além de observar se nas escolas que os
mesmos trabalhavam havia ou não laboratórios de ciências problematizando se esses
professores usavam ou não o laboratório e suas justificativas para o uso ou não uso dos
laboratórios.
Sendo assim, a prática como componente curricular deste período após a
elaboração do projeto de pesquisa, iniciou-se com uma discussão à respeito da
experimentação no ensino de ciências dentro de um ambiente virtual para que após a coleta
dos dados, os professores em formação inicial tivessem referenciais teóricos adequados para
uma análise dos dados e consequentemente elaboração do artigo final e apresentação da
pesquisa para a banca de professores e demais alunos do curso.
Neste sentido, os dados coletados e analisados para essa pesquisa apresentada ao
III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la integración de la América
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Latina y El Caribe, são oriundos da discussão dos professores em formação inicial em um
ambiente virtual sobre a experimentação no ensino de ciências.
Ao total no 1º semestre de 2014, 5º período do curso de licenciatura em química,
estavam matriculados 14 alunos no estágio curricular supervisionado I, disciplina na qual foi
desenvolvido a presente prática como componente curricular. Os 14 alunos são denominados
ao longo dos resultados e discussão como FPI1, FPI2, FPI3, FPI4, FPI5, FPI6, FPI7, FPI8,
FPI9, FPI10, FPI11, FPI12 e FPI13.
3. Resultados e Discussão
Ao se depararem com o estágio curricular supervisionado I, muitos dos
professores em formação inicial do IFG – Câmpus Anápolis, já se encontram inseridos dentro
do ambiente escolar por meio de programas como o Programa de Incentivo à Bolsas de
Iniciação Científica – PIBIC e o Programa de Incentivo à Bolsas de Iniciação à Docência –
PIBID.
Com relação ao PIBID, o programa concede bolsas aos professores em formação
inicial para a realização de projetos em parcerias com escolas da educação básica e dentre
seus objetivos estão o incentivo à formação de professores, contribuição para a valorização do
magistério e elevação da qualidade da formação inicial dos professores nos cursos de
licenciatura.
Sendo assim, muitos professores em formação inicial já estão inseridos no
ambiente escolar, tendo a oportunidade de refletir sobre suas ações dentro das salas de aulas
sob a orientação de um professor formador do IFG – Câmpus Anápolis e com isso chegam no
estágio curricular supervisionado I, no 5º período, com uma concepção diferenciada sobre a
pesquisa.
Entretanto, nem todos os temas são aprofundados dentro do PIBID, como também
nem todos os professores em formação inicial fazem parte do PIBID e por isso houve a
necessidade de se fazer uma discussão teórica à respeito do tema “Experimentação no Ensino
de Ciências” para que os alunos pudessem conduzir de maneira satisfatória o projeto de
pesquisa, coletando e analisando os dados a luz de referenciais teóricos.
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Neste sentido, dentro do ambiente virtual, a primeira pergunta para incitar a
discussão, foi “Será que as aulas experimentais podem se transformar em uma ferramenta que
realmente faça com que os alunos aprendam mais?”.
O professor em formação inicial, PFI3, respondeu o seguinte:
PFI3: “Acredito que as aulas experimentais contribuem sim para um melhor aprendizado por
parte dos alunos, pois auxilia na compreensão dos temas abordados e em suas aplicações no
cotidiano, uma vez que proporcionam uma relação entre teoria e prática”.
De fato, as aulas experimentais proporcionam uma relação da teoria e prática,
como podemos observar na própria história da ciência, a qual acontece mediante
investigações de cunho experimental. Concordamos com Giordan (1999) de que:
A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma
abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de estudo, os
fenômenos naturais, mas fundamentalmente porque a organização desse
conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da investigação.
Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigacão é
uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de
ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se
dar preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas
(GIORDAN, 1999, p. 44).

Entretanto, cabe ressaltar o caráter dinâmico da ciência, ou seja, a base
experimental da ciência tem sido durante sua história sempre revisitada, atualizando-se e
transformando-se. PFI1 e PFI8 trouxeram tais discussões, como podemos perceber em suas
falas abaixo:
PFI1: “[...] ressalto a importância da atividade experimental que estimule atitudes como
curiosidade, dúvida de certas afirmações, confrontação de resultados, entre outras atitudes que
possibilitam o desenvolvimento dos alunos e maior participação, pois dessa forma há uma
maior compreensão”.
PFI8: “O problema é que alguns professores, através de aulas experimentais tem passado uma
idéia de ciência positivista e dogmática para os alunos, sendo que a maioria dos professores
carregam consigo esta concepção. Os professores não buscam explorar o potencial dos alunos
e da própria experimentação, quando as aulas experimentais são conduzidas de forma
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tecnicistas, fadadas ao fracasso. Entendo que primeiramente deve haver uma modificação de
sua própria concepção ingênua e empírica da ciência”.
Neste sentido Chalmers (1994), argumenta que a concepção de ciência retratada
por PFI8 é fruto de discussões travadas principalmente pelos positivistas lógicos que
floresceram em Viena durante as décadas de 20 e 30 e que arrastaram ao longo dos anos uma
concepção errônea sobre o conhecimento científico.
PFI8 ainda prolonga a discussão ao enfocar a formação continuada de professores,
como podemos observar:
PFI8: “[...] vejo aqui como é necessária a formação continuada do professor, pois, não há
como ele repassar uma ciência libertadora, sem dogmas e paradigmas se não foi essa sua
formação. [...] Além de profissionais bem formados estes devem estar interessados em levar a
experimentação para sala de aula independente de haver um espaço físico na escola destinado
ou um laboratório”.
A fala de PFI8 vai de encontro com as discussões que perpassam a necessidade de
aprimoramento dos professores que em muitos casos foram formados na lógica da
racionalidade técnica, com uma visão positivista da ciência e acaba por disseminar essa
concepção a seus alunos se tornando um círculo vicioso.
De acordo com Ferreira e Ferreira (2010):
[...] a ideia de formação continuada não é nova, mas graças à aceleração do
progresso científico e da rapidez com que a sociedade vem se
transformando, ela está ganhando cada vez mais relevância nos meios
produtivos e acadêmicos. A formação continuada, que envolve tanto a
apropriação de novos conhecimentos quanto a ressignificação dos já
adquiridos, tem que se fazer presente durante toda a vida dos profissionais,
incluídos nestes, os educadores (FERREIRA e FERREIRA, 2010, p. 12,
grifo nosso).

A fala de PFI8 ainda traz para a discussão o que muitos professores alegam
quando não utilizam da experimentação no ensino das ciências, ou seja, o fato da escola não
possuir um laboratório de ciências.
Do mesmo modo, o PFI2, PFI9 e PFI10 compartilham da opinião de PFI8 quando
relatam que:
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PFI2: “Apesar de sabermos a importância de uma aula prática no laboratório, sabemos que
nas condições atuais da maioria das escolas públicas isso é muito difícil. Mas, há algumas
maneiras de mostrar aos alunos um pouquinho da química experimental, na sala de aula
mesmo com coisas básicas, ou seja, basta o professor ter muita criatividade e um pouco de
força de vontade”.
PFI9: “Também acho que quando não se tem um laboratório, o ensino deve se dar de maneira
didática e inovadora, utilizando de outros recursos que também não deixam de ser
experimentais”.
PFI10: “Na falta de laboratório é claro que primeiro quem deve exercitar “essa” criatividade é
o professor na busca meios alternativos de transposição deste conteúdo e não fiquem apenas
na lamentação, aí que entra importância da valorização do professor, para que o mesmo se
sinta motivado a realizar seu trabalho da melhor forma possível e também é claro é necessário
uma boa formação continuada, para que o professor se atualize acompanhe os novas
tecnologias e acontecimentos e possam assim oferecer um ensino de qualidade a seus alunos”.
Giani (2010) em sua dissertação de mestrado faz uma distinção entre os termos
utilizados corriqueiramente como experimentação e trabalho experimental definindo-os como
atividade prática, partindo do pressuposto que na atividade prática os alunos não são apenas
expectadores, mas, atores principais no processo da atividade. Ainda segundo a autora:
[...] as atividades práticas no Ensino das Ciências não se esgotam na
experimentação, tendo um conceito mais amplo que engloba qualquer
atividade em que o aluno seja um sujeito ativo no processo de educação
(GIANI, 2010, p. 32).

Neste sentido, concordamos com a autora na medida em que não existe somente o
espaço físico de um laboratório para se consolidar o aprendizado experimental da ciência, o
professor pode utilizar de inúmeras estratégias como a demonstração experimental em sala de
aula, simulação em computadores e outras mais.
4. Conclusão
Conceber um projeto pedagógico de curso que valorize uma formação pela
pesquisa não é algo relativamente fácil, ainda mais quando se tem uma tradição centenária em
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um ensino puramente técnico e tecnológico. Entretanto, ressaltamos que ao gozar de
autonomia para a criação de cursos para a formação de professores, os institutos federais se
comprometeram em adotar todas as medidas cabíveis para se adequar a legislação brasileira
para o oferecimento de cursos com um padrão de qualidade.
No IFG-Câmpus Anápolis, os professores do curso de Licenciatura em Química
que trabalham na perspectiva do ensino de química ainda estão iniciando como pesquisadores,
a medida que nenhum destes são doutores, apenas mestres. Porém, salientamos que iniciar é
um bom começo, visto que muitos cursos de formação de professores ainda continuam a
formar professores puramente técnicos.
Enfim, o trabalho proposto pelo IFG – Câmpus Anápolis se destaca
principalmente porque fundamentado em eixos temáticos como o “Ensino de Química na
Escola” que acontecem concomitantemente com o estágio curricular supervisionado, os
professores formadores possuem uma relação intrínseca com a pesquisa, aproximando os
professores em formação inicial do campo da produção do conhecimento.
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RESUMO
Com o século XX o conhecimento histórico passou por transformações que influenciaram
outros setores das sociedades, como a educação. Não apenas provocando alterações na
formação dos professores, como também possibilitando mudanças dentro do conhecimento
trabalhado no ensino básico e superior. Além disso, permitiu mudanças no livro didático e nos
recursos utilizados pelo professor em sala de aula. A partir destas novas possibilidades é que
se pode utilizar o jogo como um material didático quando o mesmo é utilizado a partir de
temáticas propostas em sala, incentivando e ajudando na formação dos conhecimentos tanto
dos alunos como dos professores. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é apresentar a
utilização da atividade lúdica, por meio da construção de um jogo de tabuleiro, enquanto
recurso didático facilitador do processo de ensino-aprendizagem, bem sua contribuição na
formação de professores do ensino básico. Os referenciais teórico-metodológicos utilizados na
elaboração deste trabalho foram, principalmente, Bittencourt (2009) e Krul (2012). Percebeuse a partir da atividade realizada utilizando o jogo, a articulação da teoria com a prática
pedagógica, e como diferentes recursos didáticos podem facilitar a discussão de conteúdos
com os discentes, além de sua contribuição na formação docente, considerando as habilidades
exigidas ao professor de História atualmente.
Palavras-chave: Formação de Professores de História. Recursos Didáticos. Atividade Lúdica
em História.
ABSTRACT
Historical knowledge underwent changes in the twentieth century that affected other sectors
of society, such as education. Not only causing changes in teacher formation, as well as
allowing changes within the knowledge worked in basic and high education. It also permitted
changes in textbook and resources used by the teacher in the classroom. From these new
possibilities you can use the game as a teaching material when it is used from thematic
proposals in the classroom, encouraging and helping in the formation of knowledge of both
students and teachers. Thus, the goal of this work is to present ludic activity, through the
construction of a board game, as a teaching resource facilitator of the teaching-learning
process and its contribution to the formation of primary/secondary school teachers. The
theoretical and methodological frameworks used in the preparation of this work were mainly
Bittencourt (2009) and Krul (2012). It was noticed from the activity performed using the
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game, the articulation of theory and teaching practice, and how different teaching resources
can facilitate discussion of content with the students, in addition to its contribution in teacher
formation, considering the skills required to a History teacher today.
Keywords: History Teachers Formation. Teaching Resources. Ludic Activity in History.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Quando pensamos o conhecimento científico a primeira coisa que normalmente
consideramos é o quanto este se transforma ao longo do tempo e do espaço, buscando
responder as indagações produzidas em cada época.
A História não foge a isso e desde sua consolidação enquanto ciência no século XIX o
que mais houve foram mudanças e transformações em seu pensamento, cada qual procurando
suprir as necessidades de sua época.
Nesse sentido, o século XX trouxe transformações significativas no conhecimento
histórico. A História passa a contemplar novas correntes e estas, por sua vez, passam a aderir
novas possibilidades. Rompe-se com a ideia de que a História é um discurso pronto e
acabado, algo passível de ser comprovado e de que o historiador é capaz de narrar o que teria
realmente acontecido, perspectiva defendida pelos positivistas do século XIX.
Surge, por exemplo, a História Cultural na segunda metade do século XX, que passa a
defender que tudo é passível de ser estudado pelo historiador, ou seja, tudo é História e que a
mesma está em constante construção. Sobre esta, Peter Burke (2008) nos lembra, então, que a
História Cultural não é empregada apenas pelos historiadores, ela é uma disciplina
multidisciplinar, além de ser também interdisciplinar, ou seja, ela existe em lugares diferentes,
inclusive dentro da própria universidade. Não obstante isso ela também é trabalhada e
aplicada fora da academia, no caso em questão, no Ensino Básico.
Deste modo, estas transformações no conhecimento histórico acabam por influenciar
outros setores da sociedade, como a educação Não apenas provoca alterações dentro da
formação dos professores, como também possibilita transformações dentro do conhecimento
trabalhado no ensino básico e no ensino superior. Além disso, permite mudanças também no
livro didático e nos recursos utilizados pelo professor em sala de aula.
Segundo Bittencourt (2009), pode-se perceber as influências destas transformações da
ciência histórica na educação brasileira a partir do surgimento da Nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB em 1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCN’s em 1999. Considerando que com a criação destes nota-se uma maior preocupação no
1063	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

“tratamento de conceitos básicos da área, como os de tempo e espaço, e incluem temas
ligados ao multiculturalismo [...]” (Bittencourt, 2009, p.309).
Os PCN’s (Brasil, 1999) propõem para o ensino médio uma formação geral e não
específica com desenvolvimento da capacidade de pesquisa, coleta, análise e seleção de
informações, bem como a de aprender, criar e formular em detrimento de um exercício
mnemônico. Para a disciplina de História as competências e habilidades a serem
desenvolvidas são a capacidade de representação e comunicação, investigação e compreensão
e contextualização sociocultural, proporcionando ao aluno uma formação que possa favorecer
seu desenvolvimento enquanto cidadão em seu tempo histórico.
No sentido de desenvolver essas habilidades e competências diversas estratégias de
ensino podem ser utilizadas. Desta forma, maneiras diferenciadas de se utilizar materiais
didáticos em salas de aulas tornam-se possíveis a partir destas transformações na História e
posteriormente na educação brasileira a partir da LDB e dos PCN’s. O livro didático nesta
perspectiva deixa de ser um dos únicos materiais didáticos possíveis e percebe-se a inserção
de novos recursos, tais como a imagem, a música, o cinema e aquele que se optou para
trabalhar durante uma ação em sala de aula, o jogo didático.
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a utilização da atividade lúdica,
por meio da construção de um jogo de tabuleiro sobre as civilizações pré-colombianas,
enquanto recurso didático facilitador do processo de ensino-aprendizagem, bem como sua
contribuição na formação de professores do ensino básico.
A metodologia empregada neste artigo constou de pesquisa bibliográfica, “modalidade
de estudo e análise de documentos de domínio científico tais como livros, enciclopédias,
periódicos, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos" (Oliveira, 2010, p. 69), cujo
objetivo é permitir ao pesquisador o contato direto com a temática estudada, agregando os
conteúdos de seu interesse, organizando-os e interpretando-os segundo os objetivos da análise
proposta. Além de pesquisa de campo, “que o pesquisador faz em termos de espaço,
representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que
fundamentam o objeto da investigação.” (Cruz Neto, 1994, p.51), realizada durante a
aplicação das ações através do PIBID na sala de aula de História.
A composição proposta para este artigo passa por dois momentos: breve discussão da
relação entre as licenciaturas e a formação de professores e a exposição da atividade realizada,
contextualizando-a ao ensino de História.
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LICENCIATURAS E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Há algum tempo uma das preocupações recorrentes no ensino brasileiro é a formação
de professores. Como aproximar esses profissionais de seu mercado de trabalho desde o início
da universidade? Como possibilitar uma redução no choque de realidade que se segue no
início do estágio?
Simões (2008, p.2) já discute essa questão recorrente na formação docente indicando
que “a relação entre teoria e prática, no campo de formação docente, se constitui então como
amplo problema dos cursos de formação de professores. As reformas educacionais alegam a
necessidade de um novo modelo de formação em sintonia com as mudanças sociais, culturais,
políticas e econômicas”.
Pensando nesses problemas percebe-se a criação de disciplinas específicas pra isso que
acompanham o currículo universitário das licenciaturas desde o primeiro período até os finais,
em alguns casos, a chamada de “Prática Pedagógica”.
A disciplina de prática pedagógica foi pensada e institucionalizada em diversas
licenciaturas do Brasil para aproximar o licenciando do universo escolar, o próprio nome já se
refere a isso, visto que nada mais significa do que vivenciar o ensino. Instituída oficialmente
como Prática como Componente Curricular “é, pois, uma prática que produz algo no âmbito
do ensino” (Parecer CNE/CP nº28/2001, p. 9). A pretensão dessas disciplinas é justamente
aproximar o licenciando de sua futura realidade, buscando reduzir a evasão de alunos das
licenciaturas, bem como desenvolver projetos em conjunto com a escola.
Outro projeto que visa a formação de professores do Ensino Básico é o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID oferecido pelo governo federal aos
estudantes de licenciatura nos últimos anos. Este programa, de forma similar às práticas
pedagógicas, permite aos discentes sua aproximação com o ensino básico a partir de ações
que os alunos participantes do programa desenvolvem juntamente com o professor supervisor
com os discentes da escola participante.
Deve-se compreender também que cada escola possui uma realidade diferente e alunos
distintos entre si, portanto, cabe ao docente também a adaptação às situações que encontrar
durante seu ofício, procurando sempre o melhor método de ensino e o recurso didático mais
adequado para a sala a qual está trabalhando.
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Estas transformações nos currículos das licenciaturas, bem como a implantação de
projetos voltados para uma aproximação entre a academia e o ensino básico tem por objetivo
justamente reduzir a evasão de alunos dos cursos de licenciatura, além de possibilitar uma
melhor formação na área docente.
FORMAÇÃO DE DOCENTES EM HISTÓRIA: RELATO DE UMA PRÁTICA
Essas transformações também atingiram o curso de História e podem mostrar-se
eficientes ao considerarmos a melhoria do ensino básico e o próprio desenvolvimento dos
docentes formados na área.
Sendo assim, projetos como o PIBID ou mesmo a prática docente institucionalizada
desde o início do curso permite ao futuro professor a aplicabilidade de recursos didáticos
diferenciados e também de novos métodos de ensino ao chegar ao estágio ou mesmo ao
término do curso.
No caso em questão, a partir da participação no PIBID e da observação realizada em
sala de aula ao longo de um ano em uma turma de 1º Ano do Ensino Médio na Escola
Estadual Zacarias de Góis, o Liceu Piauiense, foi possível identificar alguns estudantes que,
geralmente, não acompanhavam as aulas da professora.
Ao conversar com a professora supervisora descobriu-se que os alunos em questão
apresentavam bons resultados em outras disciplinas, mas quando se tratava da História
demonstravam ter dificuldades.
Sendo assim, como possibilitar a estes alunos uma forma de interação com a turma ou
mesmo uma maneira que permita à compreensão, discussão ou absorção de conteúdos
ministrados em sala?
A partir, então, desta análise prévia foi proposta e desenvolvida uma atividade lúdica
para facilitar o processo de ensino-aprendizagem acerca das civilizações americanas ou précolombianas por parte dos alunos.
É importante ressaltar que a partir da perspectiva de Krul (2012) entendemos o jogo
como um material didático quando o mesmo é utilizado a partir de temáticas propostas em
sala, incentivando e ajudando na formação dos conhecimentos tanto dos alunos como dos
professores.
Segundo Bittencourt (2009, p.318) “O grau de dependência dos professores em
relação ao material está associado à sua formação e às condições de trabalho, sobretudo à
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quantidade de escolas e horas de aulas semanais.”. Em outras palavras, os recursos didáticos
utilizados pelos docentes possivelmente estarão diretamente relacionados à sua formação
profissional e à realidade a qual o mesmo encontra-se inserido. Entretanto a elaboração de
material didático adequado é importante para o processo de ensino-aprendizagem,
independente da formação e da realidade do docente.
Dessa forma, a partir de um conhecimento prévio dos conteúdos que seriam debatidos
em sala foi produzida uma micro-aula referente às civilizações Astecas, Incas e Maias (Foto
1). Em seguida foi feito um recorte no filme Apocalypto (Foto 2), buscando apresentar as
passagens nas quais é possível analisar elementos da cultura Maia e, por fim, confeccionou-se
um jogo de tabuleiro (Foto 3), com suas instruções (Quadro 1), referente às civilizações précolombianas para ser utilizado enquanto atividade de fixação de conteúdo (Foto 4 e 5).
Foto 1 – Micro-Aula referente às civilizações pré-colombianas

Fonte: Baptista, 2014
Foto 2 – Exibição do recorte feito no filme Apocalypto

Fonte: Baptista, 2014.
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Foto 3 – Jogo de Tabuleiro “Conhecendo as Civilizações Americanas”

Fonte: Baptista, 2014.
O quadro 1 traz as instruções do jogo de tabuleiro, incluindo quantidade de
participantes, objetivos e como jogar, que foram distribuídas pelas equipes antes do
desenvolvimento da atividade. As instruções são importantes para organizar a atividade, pois
nenhuma estratégia de ensino deve ser trabalhada sem planejamento prévio.
Quadro 1 – Instruções do Jogo
CONHECENDO AS CIVILIZAÇÕES AMERICANAS
Instruções
Este é um jogo simples e fácil de jogar. Tem como finalidade possibilitar a
discussão e fixação do conteúdo trabalhado em sala de aula. O tabuleiro apresenta
ilustrações que ajudam a percepção dos alunos em relação ao tema. Os cartões
trazem perguntas sobre o tema que ao serem respondidas corretamente
possibilitam que o jogador avance algumas casas, se não, fazem o jogador retornar.
Participantes: 2 a 6 (neste caso grupos).
Componentes: • 1 tabuleiro
• 2 dados
• 2 a 6 peças
• 16 cartões com perguntas.
Objetivo: Ser o primeiro a chegar ao final do tabuleiro, alcançando a cidade Maia.
Como Jogar:
• Cada grupo escolherá seu representante para o jogo. Os outros componentes
poderão participar se revezando nas jogadas e ajudando a responder as perguntas..
• O jogador que tirar o maior número nos dados será o primeiro a jogar. O próximo
a jogar será o jogador à sua esquerda.
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• Após jogar o dado cada jogador andará com sua peça, casa a casa, o número
sorteado.
• Quando o jogador terminar seu movimento em uma casa onde existe uma
orientação, sua peça pode avançar, parar ou retornar.
• Quando o jogador terminar seu movimento em uma casa onde existe uma
situação obstáculo, o jogador deverá retirar um cartão e responder a pergunta. Se a
resposta for correta o jogador avança casas, mas se for incorreta ele volta algumas
casas no tabuleiro. Para cada pergunta / resposta a quantidade de casas a avançar
ou retorar varia.
• Dois jogadores ou mais podem ocupar a mesma casa simultaneamente.
Vencedor: O primeiro jogador (grupo) que chegar à última casa do tabuleiro.
Fonte: Baptista, 2014
Foto 4 e 5 – Aplicação do Jogo

Fonte: Baptista, 2014.
Sendo assim, a ação foi pensada e ocorreu da seguinte maneira. Inicialmente
apresentou-se e discutiu-se com os alunos acerca das civilizações pré-colombianas através de
uma micro-aula. Em seguida foi exibido um trecho do filme Apocalypto (2006) para que a
turma identificasse elementos sobre a cultura pré-colombiana que estavam presentes no
recorte estabelecido, bem como discutisse os mesmos com seus colegas e com o professor.
Posteriormente a atividade lúdica foi realizada com a sala. Esta se constituiu em um
jogo de tabuleiro sendo que sua finalidade consistia em chegar ao final da trilha. Contudo, ao
longo do percurso, dependendo dos locais onde os jogadores passassem, estes deveriam
responder perguntas e as respostas, certas ou erradas, possibilitariam resultados positivos ou
negativos aos jogadores. Para responder as perguntas os alunos foram agrupados em duas
equipes, cada jogador representava uma delas e qualquer aluno do mesma equipe poderia
responder a questão dada a seu colega.
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Mas como isso amenizou a situação dos alunos comentados anteriormente? E de que
forma contribuiu para a nossa formação docente? Primeiramente deve-se ressaltar que os
discentes que apresentavam dificuldade com a disciplina não se voluntariaram para jogar o
jogo. Contudo ao longo da atividade, a seguinte questão foi feita a sua equipe: “O que os
deuses da cultura maia representavam?”. Neste momento, ninguém do grupo manifestou-se,
com exceção de um dos alunos que tinham problema com a matéria. Ele levantou-se e
respondeu a pergunta corretamente, mostrando não apenas que estava acompanhando a
atividade lúdica, como também estava prestando atenção na micro-aula, no recorte de filme
exibido em sala e na discussão que ocorreu na mesma sobre as civilizações pré-colombianas.
Sendo assim, é importante para o professor conhecer a realidade de sua sala de aula
para que o mesmo possa elaborar e utilizar material didático apropriado que leve em
consideração tanto a sua formação quanto a realidade escolar e a pessoal dos alunos. O jogo,
então, neste contexto por integrar o lúdico ao didático proporciona a relação teoria e prática
possibilitando ao aluno do Ensino Médio a compreensão do conteúdo trabalhado de forma
contextualizada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se desta forma que as transformações nos recursos didáticos,
possibilitadas a partir das novas tendências historiográficas, podem amenizar e dinamizar o
ensino de História em sala de aula, permitindo ao professor a criação de métodos ou
atividades distintas para a participação efetiva e inserção dos discentes em sala,
consequentemente no processo de ensino-aprendizagem de História.
Vale destacar também a importância que esta atividade teve em possibilitar a
aproximação do ensino universitário com o ensino básico, ou seja, do licenciando em História
com seu campo de atuação. Deve-se ressaltar também a relevância que a atividade proposta
considerando-se a possibilidade proporcionada ao licenciando em História à utilização de
novas linguagens e recursos na educação básica buscando sanar uma deficiência existente na
sala de aula.
Além disso, nota-se também o valor que a ação desenvolvida teve para a formação
docente dos alunos envolvidos no projeto, visto que, não obstante a utilização de novos
métodos e recursos na educação básica pôde-se também trabalhar com a adaptabilidade do
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docente para com o seu mercado de trabalho, reforçando sua necessidade para uma melhor
formação profissional dos docentes.
Por fim, percebeu-se a partir da atividade realizada utilizando o jogo, a articulação da
teoria com a prática pedagógica e, como diferentes recursos didáticos podem facilitar a
discussão de conteúdos com os discentes, além de sua contribuição na formação docente,
considerando as habilidades e competências exigidas ao professor de História atualmente.
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Resumo: O estudo visa analisar as práticas dos acadêmicos, cursos de licenciatura em Letras
e Geografia, durante a realização da regência nos estágios supervisionados na segunda etapa
da Educação Básica, nas escolas estaduais de Barra do Garças/MT. A pesquisa de cunho
qualitativo permite um contato direto com o espaço de investigação e os procedimentos de
observação, de entrevista e de análise de documentos contribuem para a compreensão das
práticas e para o levantamento de pontos importantes para discussão dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos em questão e, consequentemente, para a formação dos licenciados. O referencial
teórico está pautado em autores como Veiga, Pimenta, Vygotsky, Davídov, entre outros que
discutem as questões pedagógicas para o exercício da docência e a importância da escola no
desenvolvimento do pensamento teórico dos alunos. Os resultados preliminares indicam que
os acadêmicos reproduzem, durante a regência nos estágios, as práticas de ensino que
vivenciaram durante a escolarização básica e, de certa forma, ratificadas, no ensino superior.
Isso implica dizer que ensinam, basicamente, a partir da exposição de definições dos
conteúdos e, na sequência, de uma lista de tarefas que os alunos respondam para obter uma
pontuação. Com isso, o aprendizado dos conteúdos acaba ficando subsumido, uma vez que a
maioria dos alunos responde mecanicamente as tarefas.
Palavras-chave: Formação inicial. Práticas de ensino. Aprendizagem.
PRACTICES OF ACADEMIC STUDENTS FROM DEGREE COURSES IN
GEOGRAPHY AND MODERN LANGUAGES
Abstract: The study aims to analyze the practices of academic students, from Modern
Languages and Geography courses, during the teaching process in supervised internships in
the second stage of Basic Education in state schools in Barra do Garças/MT. The qualitative
research allows a direct contact with the area of research and observation procedures,
interview and document analysis contribute to the understanding of practices and to the
identification of important points to discuss the Pedagogical Projects of the Courses in
question and, consequently, for the training of graduates. The theoretical reference framework
is based on authors such as Veiga, Pimenta, Vygotsky, Davidov, among others who discuss
pedagogical issues for the teaching profession and the importance of school in the
development of theoretical thinking of students. Preliminary results indicate that academic
students reproduce, during the teaching process in stages, teaching practices that they
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experienced during basic schooling and, in a certain form, were confirmed in university. This
implies that they teach, basically, from the exposure of definitions of contents and, as a result,
from a list of tasks that the students answer to get a score. Thus, the learning of the contents
ends up being subsumed, since most of students answer the tasks mechanically.
Keywords: Initial dTraining . Teaching Practices. Learning.
A realização do estudo a respeito das práticas de ensino está relacionada às nossas
trajetórias profissionais, tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior, nas quais
atuamos como professores e, também, como formadores no Centro de Formação e
Atualização dos Profissionais da Educação Básica – CEFAPRO/MT. A nossa atuação no
Ensino Superior, como docente nos cursos de licenciatura, nos possibilitou desenvolver a
pesquisa com o propósito de desencadear discussões em relação às práticas de ensino
desenvolvidas pelos acadêmicos dos cursos de licenciatura em Geografia e Letras, durante a
realização dos estágios supervisionados, no ensino fundamental, segunda etapa da Educação
Básica. O motivo do estudo está relacionado ao período em que atuamos na Educação Básica
que, entre tantos reclamos, um era recorrente e chamava a nossa atenção por estar relacionado
à prática de ensino dos professores que atuam nesse nível da educação, principalmente, os
referentes aos aportes teórico-metodológicos necessários ao desempenho das atividades
relacionadas ao ensino que resultem em aprendizagem por parte dos alunos.
Partimos do princípio de que a aprendizagem dos alunos da Educação Básica tem
relação com a formação acadêmica dos professores; por isso, a necessidade de investigar para
discutir estratégias de intervenção, tanto na formação inicial dos acadêmicos quanto na
continuada dos professores. Os dados estatísticos das avaliações, tanto macro quanto micro,
indicam fragilidades significativas em relação à aprendizagem dos alunos da Educação
Básica, o que justifica a necessidade de estudos que possam contribuir para os avanços na
qualidade da educação escolar em todos os níveis de ensino. Nesse sentido, a presente
pesquisa parte da seguinte problemática: como os acadêmicos dos cursos de licenciatura –
Letras e Geografia - desenvolvem as práticas de ensino junto aos alunos da segunda etapa da
Educação Básica nas escolas da rede estadual de Barra do Garças/MT, durante a realização da
regência, no estágio supervisionado?
O estudo tem como objetivo principal analisar as práticas de ensino desenvolvidas
pelos acadêmicos dos cursos de licenciatura, em Letras e Geografia, durante a regência no
estágio supervisionado realizada na segunda etapa da educação Básica, nas escolas da rede
estadual em Barra do Garças/MT. Em decorrência desse objetivo foram elaborados os
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específicos: - conhecer os planos de aula a serem desenvolvidos pelos acadêmicos; acompanhar os acadêmicos durante a regência no estágio supervisionado; - observar se ocorre
a aprendizagem dos alunos em relação aos conceitos ensinados; - realizar a avaliação com os
acadêmicos em relação à experiência docente vivenciada durante a regência; - identificar as
contradições na práxis do ensino com a formação inicial - curso de licenciatura em Letras e
Geografia.
Para isso, utilizamo-nos da pesquisa qualitativa que, segundo Lüdke e André
(1986), possibilita um contato direto e prolongado do pesquisador com o objeto de pesquisa,
auxilia na descrição detalhada dos acontecimentos, ou seja, do que está para além das
aparências, do visível e do perceptível. A intenção consiste em averiguar como ocorrem as
relações didáticopedagógicas dos estagiários e alunos durante as aulas. Para isso, utilizamos
os procedimentos de observação, entrevista e análise de documentos que possibilitam uma
análise mais minuciosa das práticas de ensino desenvolvidas pelos acadêmicos dos cursos de
Letras e Geografia.
A pesquisa começou a ser realizada no final do ano de 2013, quando da aprovação
do projeto junto à Pró-reitoria de Ensino e Pesquisa - período de 2013-2015 - e a rede estadual
de educação encerrou uma paralisação de meses. Em função disso, observamos, no final de
2013 e início de 2014, somente a prática dos acadêmicos de Geografia. O curso de Letras, em
função dessa paralisação, optou por desenvolver a regência - estágio supervisionado – em
forma de seminário, na própria universidade. Nessa pesquisa, utilizamo-nos de uma literatura
que trata da formação inicial, da abordagem histórico-cultural e do ensino desenvolvimental,
entre outros, que discutem a necessidade de uma sólida formação teórico e didática, a fim de
que os futuros professores sejam capazes de mediar a formação do pensamento teórico,
necessário para o desenvolvimento cognitivo dos alunos.
1. Formação inicial: prática como componente curricular e estágio supervisionado
A formação de professores, nos últimos anos, tem sido tema de discussões,
reflexões e questionamentos. Isso decorre em função das mudanças em relação à sociedade e
ao papel da escola que requer, cada vez mais, a ampliação de saberes que compõem o
conhecimento profissional docente para atender, principalmente, a diversidade presente nas
instituições de ensino.
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Na história da educação brasileira, durante décadas, o trabalho docente consistia
em transmitir conhecimentos dogmáticos, de forma expositiva e repetitiva aos seletos alunos,
restando a estes a função de memorizar e reproduzir mecanicamente os conteúdos ensinados
em avaliações que objetivavam quantificar o conhecimento absorvido. Essas práticas, ao
longo dos anos, passam a ser questionadas diante de outras necessidades, até então, ausentes
no contexto escolar. Dentre elas, destacam-se: a universalização do ensino fundamental; as
exigências pela melhoria da qualidade da aprendizagem; o atendimento as diferentes
modalidades de educação, o aumento da obrigatoriedade da pré-escola e ensino médio entre
outros. Isso passou a requerer do docente uma gama de saberes oriundos de diferentes
ciências, que precisam ser apreendidos tanto na formação inicial quanto durante a vida
profissional. Esses saberes são mobilizados em decorrência de problemas, necessidades e
desafios que dizem respeito ao processo de ensino e aprendizagem.
Nessa perspectiva, a formação docente deve ser compreendida como: “[...] uma
atividade profissional complexa, pois requer saberes diversificados. Isso significa reconhecer
que os saberes que dão sustentação à docência exigem uma formação profissional numa
perspectiva teórica e prática”. (VEIGA, 2008, p. 20)
Isso implica em mudanças na concepção de formação docente que devem ocorrer
durante a formação inicial e continuada, a fim de superar a racionalidade técnica7 que
predominou ao longo da história da educação. Para isso são necessárias mudanças que
perpassam os níveis da educação, mais especificamente o da formação inicial, uma vez que a
construção de uma cidadania requer conhecimentos que permitam ao sujeito transformar-se e
intervir na sociedade. Embora saibamos que as instituições de ensino não são as únicas
responsáveis por essa educação, mas são as que desenvolvem uma prática educativa planejada
e sistemática, durante um longo período, na vida das pessoas, principalmente na Educação
Básica.
Em função disso, tais instituições são reconhecidas como espaços de
aprendizagem e de socialização dos conhecimentos produzidos historicamente. Esses
conhecimentos precisam subsidiar os alunos a ler criticamente textos, agir autonomamente,
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Racionalidade técnica – modelo que orientou e que, de certa forma, ainda está presente nas práticas
pedagógicas, seja nos cursos de formação de professores, seja nas escolas. Nesse modelo, o professor assume o
papel de transmissor de conhecimentos produzidos por outros, mantendo, assim, uma relação linear entre
conhecimento teórico e prático.
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reconhecer a diversidade, utilizar diversos recursos tecnológicos, comunicar-se em diferentes
linguagens, enfrentar desafios, resolver situações-problemas, entre outros.
Para isso, os professores devem ter domínio dos conteúdos teóricos e dos
procedimentos que contribuam para a construção de humanos. Nos dizeres de Pimenta: “[...]
dentre os seres vivos, apenas os humanos produzem conhecimentos. [...] É o pensar que
constitui o humano. O pensar, o refletir, o conhecer, o dominar a cultura acumulada, as
formas de construção da sociedade, as tecnologias e as formas de construí-las. Isso é
conhecimento”. (PIMENTA, 2002, p. 31-32)
O domínio dos conteúdos requer uma formação acadêmica, para que os futuros
docentes possam desencadear um ensino de cujo processo de aprendizagem os alunos
participem. Do contrário, as dúvidas, os questionamentos, as interrogações e as participações
dos alunos ficam limitadas a respostas superficiais, pontuais, ou, como se refere Davídov
(1988) ao ensino empírico, transmitidos pelos docentes, comprometendo a apropriação de
conhecimentos que façam sentido para os alunos e sejam utilizados nos mais diferentes
contextos da vida. Em outros dizeres, se a sociedade necessita de profissionais que dominem
os conhecimentos científicos, culturais, éticos, entre outros, os cursos de formação devem
primar pela formação do pensamento teórico que ocorre por meio da apropriação dos
conceitos científicos. Nessa perspectiva, Sforni diz que: “[...] a aquisição dos conceitos
científicos é potencialmente promotora do desenvolvimento psíquico”. (SFORNI, 2004, p.
82).

Diferente do ensino teórico, o empírico contribui pouco para o desenvolvimento

cognitivo e, em função disso, é comum prevalecer o discurso de carência individual, ou seja,
que os alunos ‘não sabem nada’. Mudar essa concepção de ensinar requer um caminho
pedagógico e didático que resulte na formação da generalização conceitual, no qual o
professor:
[...] organiza a observação dos alunos, precisando o objeto da observação,
orienta a análise para diferenciar os aspectos essenciais dos fenômenos
daqueles que não o são e, finalmente, a palavra-termo, sendo associada aos
traços distinguidos, comuns para toda uma série de fenômenos se converte
em seu conceito generalizador. (DAVÍDOV, 1988, p. 102-103)

Nessa perspectiva, a diferença entre generalização de conceitos empíricos e
teóricos é que, para os primeiros, a aparência dos fenômenos é captada sensorialmente e
tomada pela essência e, com isso, acaba por unir coisas e fenômenos, em termos aparentes; no
segundo, são os aspectos essenciais, os traços comuns para uma série de fenômenos.
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Assim, a formação dos conceitos empíricos se fundamenta na prática de ensino
que avança do particular para o geral e, para formar conceitos teóricos, o ensino deve partir do
método dedutivo para identificar o ‘cerne’ que origina o conteúdo e, a partir disso, deduzir as
suas múltiplas propriedades particulares. Essa identificação ajuda os alunos a reproduzirem
mentalmente o objeto de estudo.
Para Davídov (1988), os conteúdos e métodos ensinados na escola têm
desenvolvido, prioritariamente, o pensamento empírico, ou seja, “[...] que se realiza com
ajuda das abstrações e generalizações de caráter lógico-formal”. (DAVÍDOV, 1988, p. 104).
Portanto, favorece pouco à formação da consciência e do pensamento teórico necessários para
realizar generalizações científicas. Isso implica em refletirmos se os conhecimentos
ensinados, durante a trajetória de escolarização, têm contribuído para auxiliar os acadêmicos a
ensinar na perspectiva da práxis educativa.
Se tomarmos como indicativo o Inciso I, do Art. 01 da Resolução CNE/CP 2, de
2002, que trata dos cursos de licenciatura, temos uma carga-horária de 400 horas destinadas
às “[...] práticas como componentes curriculares, vivenciadas ao longo do curso”. (BRASIL,
2002, p. 1).
O mesmo artigo traz em seu Inciso II que o Estágio Curricular Supervisionado
inicie, a partir da segunda metade do curso e tenha igual carga-horária - 400 horas. A
concepção de prática trazida no documento refere-se a “[...] uma dimensão do conhecimento
que tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão
sobre a atividade profissional como durante o estágio nos momentos em que se exercita a
atividade profissional”. (BRASIL, 2002, p. 23)
Essa concepção de prática e de estágio supervisionado, como componentes
curriculares, tem sido uma ‘tentativa’ de significar a formação acadêmica do licenciado, ao
estar mais próximo do lócus de atuação profissional. A proximidade com o contexto escolar
não significa se descuidar de outros conhecimentos como os didático-pedagógicos e os
conteúdos de cada ciência, para que os acadêmicos possam mediar a complexa dinâmica
presente na sala de aula. Sem isso, o ensino e a aprendizagem podem ficar comprometidos o
que ratifica os
[...] movimentos e as políticas que banalizam o conhecimento no interior das
escolas, que não por acaso são dirigidas para as escolas de massa, nas quais é
suficiente que certifiquem o maior número de alunos, mas não
necessariamente trabalhem os conhecimentos na sua formação [...] O
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conhecimento possibilita a criatividade, a proposição de outros caminhos às
formas como a sociedade está organizada, o que confere a condição de
cidadania. (PIMENTA, 2002, p. 31-32)

Em relação aos estágios, o curso de Geografia tem como objetivo “[...] inserir o
estudante [...] com o ambiente profissional, discutindo e refletindo sobre o seu papel no
Ensino Fundamental e Médio junto às atividades acadêmicas”. (PPP, 2009, p.22). Além disso,
objetiva “[...] oferecer ao acadêmico vivenciar a realidade da profissão colocando em prática
os conhecimentos adquiridos durante o curso”. (PPP, 2009, p. 22)
No curso de Letras o estágio “[...] prevê um fazer que se constitui em reflexão,
que não morre nela mesma, mas que deve conduzir a ações, já reformuladas à luz de novas
teorias alimentadas pelas disciplinas do currículo. Esse movimento da prática à teoria e de
volta à prática deve contribuir para a formação de uma prática reflexiva, observadora e
interventiva”. (PPP, 2009, p. 22). Assim, o estágio visa “[...] se constituir verdadeiramente
numa ação prática dentro da escola-campo, numa tentativa de superação da ideia de que teoria
e prática são ideias equidistantes”. (PPP, 2009, p. 22)
Os projetos pedagógicos dos cursos apresentam fragilidades que se manifestam
desde a pouca clareza da concepção filosófica e, em consequentemente disso, das disciplinas
pedagógicas, dos estágios supervisionados, das práticas como componente curricular e,
também, das disciplinas específicas para que os acadêmicos possam efetivar a práxis
educativa. Para avançar na concepção de educação que separa teoria e prática é necessário
eliminar a aparência ilusória que envolve o objeto, de modo a apreender os nexos e as
mediações que o constituem. Isso é possível por meio de uma teoria crítica que permite ao
sujeito desvelar e revelar o objeto. Vale ressaltar que
A relação entre teoria e prática é, nesse sentido, de contradição. A teoria está
atrelada à sociedade, está condicionada pelas condições reais de existência,
mas não está subordinada a ela, não está presa a essa realidade, não está a
serviço da prática, mas, ao contrário, a teoria se encontra independente dessa
realidade, dessa prática social. E somente por isso a teoria é capaz de pensar,
refletir e transformar essa realidade. (SILVA, 2013, p. 179)

Embora a teoria tenha uma relação com a prática, ela “[...] não pode se resumir a
ser um saber meramente aplicado ou útil e relevante a essa realidade ou a determinada prática
social. A teoria não está a serviço dos interesses privados e particulares de dominação e
exploração de um homem por outro homem [...] ao contrário, é fim, pois sua realização é a
emancipação, a liberdade do homem”. (SILVA, 2013, p. 180)
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Nessa perspectiva, o estágio deve se constituir como eixo que “[...] pode articular
a integração teoria-prática entre os conteúdos [...] do curso de formação dos professores e o
conhecimento da realidade da sala de aula [...]”. (FAZENDA, 2005, p. 22). Assim,
O estágio, quando visto como uma atividade que pode trazer imensos
benefícios para a aprendizagem, para a melhoria do ensino e para o
estagiário, no que diz respeito à sua formação, certamente trará resultados
positivos. Estes tornam-se ainda mais importantes quando se tem
consciência de que as maiores beneficiadas serão a sociedade e, em especial,
a comunidade a que se destacam os profissionais egressos de universidade.
(BIANCHI, ALVARENGA, BIANCHI, 2003, p. 8)

Nos cursos em estudo, os estágios supervisionados ocorrem a partir da metade dos
cursos e, segundo os PPCs, devem ser acompanhados pelos professores da disciplina e da
coordenação do curso que devem viabilizar e avaliar a unidade teoria e prática, interação entre
os componentes curriculares, a prática pedagógica desenvolvida no estágio e a articulação dos
cursos com as redes de ensino que atendem a educação básica.
2. Estágio supervisionado: desafio para os acadêmicos
Para analisar as práticas de ensino desenvolvidas pelos acadêmicos, durante a
realização do estágio supervisionado, acompanhamos in lócus o exercício da docência por
parte dos acadêmicos do curso de geografia, uma vez que o curso de letras8 deixou de realizar
o estágio nas unidades escolares ao período letivo 2013/2. Acompanhar os acadêmicos
durante as aulas contribuiu para ampliar os conhecimentos e intensificar as discussões a
respeito da formação acadêmica dos futuros professores da educação básica. Inicialmente,
faremos algumas considerações em relação ao ambiente da sala de aula e, na sequência, ao
planejamento, ao desempenho dos estagiários e à organização do ensino e aprendizagem,
durante o exercício da prática docente.
As observações realizadas durante o acompanhamento dos estagiários em sala de
aula permitem dizer que as instituições de ensino pesquisadas vivenciam momentos de ‘certa
tensão’ no interior das salas de aula, dentre elas: - o enfraquecimento da autoridade do
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Os formandos do Curso de Letras realizaram o estágio supervisionado, em forma de Seminários, na própria
Universidade. Isso fez com que deixassem de vivenciar a realidade em que devem atuar enquanto licenciados.
Durante a observação realizada durante os seminários, assistidos pelos professores orientadores de estágio e
alguns colegas, percebemos que a concepção de ensino e aprendizagem é a mesma dos acadêmicos do curso de
geografia.
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professor que se evidencia nas constantes solicitações de silêncio e nos ‘tons elevados’ para
poder se fazer ouvir; nas conversas e nos xingamentos constantes entre os alunos; na ausência
e/ou desconhecimento de regras e valores básicos de convivência coletiva; na inexistência de
um ambiente propício para o desenvolvimento das atividades de ensino e aprendizagem; no
aparente ‘descompromisso’ e/ou ‘desinteresse’, tanto com o processo de ensino quanto de
aprendizagem, entre outros. É nesse contexto que os acadêmicos iniciam suas primeiras
experiências profissionais e dificilmente conseguem realizar, com o mínimo de
aproveitamento, a regência, durante os estágios supervisionados.
Se, por um lado, as salas de aulas observadas são pouco propícias para o processo
de ensino e aprendizagem; por outro, os acadêmicos também apresentam fragilidades em
relação à preparação para o exercício da docência, tanto em relação aos conteúdos específicos,
que fazem parte do currículo do ensino fundamental quanto das questões didáticopedagógicas que compõem o exercício da profissão. Isso se evidencia na elaboração do plano
de aula, na ênfase dada ao livro didático, na exposição de definições dos conteúdos, nos
exercícios propostos, na avaliação da aprendizagem e na relação professor e alunos.
Em relação ao plano de aula, existem, no contexto da própria universidade,
orientações de que os mesmos devem ser elaborados para contemplar, em média, quinze/vinte
minutos de exposição dos conteúdos e o restante do tempo para o desenvolvimento de
exercícios de fixação. Essa forma de planejar, para a maioria dos estagiários, independe de ser
uma ou duas horas de aula contínua, o que acaba gerando muita ociosidade e perda de um
tempo significativo que poderia ser melhor aproveitado, no sentido da aprendizagem dos
conteúdos ensinados. Além disso, isso acaba desencadeando o que comumente se denomina
de ‘indisciplina’ por parte dos alunos que ficam muito tempo sem ter atividade, ou seja,
esperando que o horário da aula chegue ao seu término.
Os planos de aula9 dos estagiários, em sua maioria, contemplam os dados de
identificação, a ementa e/ou temas, os objetivos geral(is) e específicos, metodologia, recursos,
avaliação e referências bibliográficas; porém, na maioria das vezes, os acadêmicos carecem
de maior compreensão de cada item, principalmente em relação à coerência teórica. Uma
leitura dos planos indica, por um lado, uma predominância na centralidade do professor, que
se sente na obrigação de explicar os conteúdos de forma pontual/aparente; por outro, os
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Os acadêmicos não fazem diferenciação entre plano de ensino e de aula, ou seja, elaboram plano de ensino
como se fossem planos de aula.
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alunos dificilmente prestam atenção às referidas explicações. Essa tem sido uma prática
recorrente entre os acadêmicos observados que adentram a sala de aula, anunciam o conteúdo
e iniciam a explicação e/ou leitura de fragmentos do livro didático seguido de comentário
sobre o que foi lido. Poucos são os alunos que tentam acompanhar a leitura e a explicação do
estagiário, pois a maioria conversa em tom alto, alguns entram e saem da sala, outros andam
pela sala e chamando a atenção das mais diferentes formas: batem o caderno/livro na carteira,
balançam a carteira do colega, ouvem música no celular, discutem questões extra-escolares,
entre outras. São poucos os alunos se esforçam para tentar ouvir a leitura e a explicação
realizada pelo futuro professor.
Nesse ambiente ‘agitado’ a aula acontece e quando o acadêmico/estagiário
termina de expor os conteúdos referentes àquela aula entrega e/ou passa no quadro os
exercícios de fixação. Na sequência, ele passa nas carteiras para auxiliar os alunos que
solicitam seu auxílio, e, ao final da aula, recolhe os exercícios para atribuir uma nota –
condição sine qua non para alguns alunos realizá-la. Essa prática tem sido uma das estratégias
bastante utilizada pelos estagiários para que os alunos façam as tarefas que, por sua vez,
contribui pouco para a formação do pensamento teórico, uma vez que requer,
prioritariamente, cópia e/ou reprodução do que foi transmitido.
Em relação aos conteúdos podemos dizer que são ensinados empiricamente, ou
seja, de forma aparente, pontual e
[...] com a típica sequência de pergunta do professor, resposta do aluno,
comentário do professor - responde, sobretudo, com o objetivo de avaliar o
aluno, verificando os conhecimentos que ele possui. Esse tipo de interação
verbal não é ‘feito’ para favorecer a construção de novos conhecimentos e
muito menos a contraposição dos pontos de vista. (PONTECORVO, 2005, p.
67).

Esses conteúdos são reproduzidos do livro didático, geralmente desprovidos de
contextualização histórica e de análise crítica, principalmente em relação aos equívocos que
aparecem em alguns livros. Essa prática de ensinar, nos dizeres de Vygotsky, dificilmente faz
sentido para quem aprende, por não conseguir compreender o significado daquele amontoado
de definições.
Coerente com a forma de ensinar – transmissão de conteúdos pontuais e aparentes
- apresentam-se as tarefas de fixação dos conteúdos, em forma de questionários,
preenchimento de lacunas, caça-palavra, completar frases, relacionar colunas, entre outras,
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que são respondidas mecanicamente e exigem pouco raciocínio dos alunos. Em relação a isso,
os estudos de Hedegaard têm mostrado que “[...] a maior parte do conhecimento escolar é
conhecimento empírico, ou seja, conhecimento em forma de fatos ou conhecimento de texto,
e como tal ele nunca se torna muito útil na vida diária dos alunos, seja durante seus anos de
escola ou mais tarde”. (HEDEGAARD, 2002, p. 210). Além disso, ocupam a maior parte da
aula, em média dois terços, e isso desencadeia tempo ocioso que poderia ser aproveitado para
tantas outras aprendizagens. Dessa maneira, “Não há educação se o educando não mobiliza a
si mesmo, não faz uso de si mesmo como um recurso, isto é, não entre em atividade”.
(CHARLOT, 2013, p. 229). Diante disso, cabe o questionamento: Como fazer com que o
aluno entre em atividade de aprendizagem se o acadêmico ainda precisa se apropriar dos
conhecimentos historicamente produzidos? Em relação a isso, uma acadêmica diz:
Nós vimos muitos conteúdos no curso de geografia, porém você pega um
conteúdo [...] e não sabe como preparar aquele conceito que você tem da
universidade com o conteúdo do livro didático [...]. Então o conteúdo da
universidade que era minha base teórica e o conteúdo [...] que eu deveria
passar, eu me perdi e não dava para assimilar [...]. (Maria Ângela, entrevista
realizada no dia 29 de abril de 2014)

Nessa mesma perspectiva, outra aluna se manifesta dizendo: “Olha eu acho que
falta ainda um pouco não é [risos], eu acho que não foi suficiente10 [pausa]”. (Eliane,
entrevista realizada no dia 21 de março de 2014). Um dos objetivos do curso de geografia diz
que “[...] não é somente transmitir conteúdos, mas mostrar que o caminho da realização passa
pelo reconhecimento das inovações e da produção do novo, do original”. (PPP, 2009, p. 11).
Diante disso, o que fez com que uma aluna diga: “A gente aprende, mas não sabe como vai
levar isso para a sala de aula”. (Eliane, entrevista realizada no dia 21 de março de 2014).
Embora a aluna pontue que aprendeu o conteúdo, a tendência mais provável tem sido a de que
esteja reproduzindo os conteúdos memorizados mecanicamente durante os anos de
formação, inclusive universitária, sem, contudo, ter se apropriado do significado cultural dos
conceitos para poder ensinar. Assim, o significado deixa de se tornar propriedade sua, como
conceito científico, uma vez que requer internalização e apropriação do processo de produção.
Sem isso o conteúdo se torna uma “[...] assimilação vazia de palavras, um verbalismo puro e
simples que estimula e imita a existência dos respectivos conceitos [...] mas, na prática,
esconde o vazio”. (VYGOTSKY, 2001, p. 247)
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A acadêmica faz referência aos conteúdos de seu curso.
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Essas formas de agir e/ou lidar com o conhecimento tem sido um indicativo de
que muitos dos acadêmicos que chegam ao ensino superior e dele saem sem terem
desenvolvido habilidades de pensamento que deveriam ter sido ensinadas desde os primeiros
anos de escolaridade obrigatória. Como esse nível de escolarização tem avançado pouco no
desempenho de tal função, os acadêmicos chegam ao ensino superior com carências concretas
que acabam comprometendo o êxito esperado de um universitário e; por sua vez, o nível
superior acaba, na maioria das vezes, ratificando esse mesmo processo de ensino.
Estudos mostram que os ingressantes nos cursos superiores, em geral, e nos
cursos de formação de professores, em particular têm, muitas vezes,
formação insuficiente, em decorrência da baixa qualidade dos cursos da
educação básica que lhes foram oferecidos. Essas condições reais, nem
sempre são considerados os pontos de partida e as necessidades de
aprendizagem desses alunos. (BRASIL, 2001, p. 20)

Em consequência disso, os acadêmicos, quando no exercício do estágio, acabam
reproduzindo a forma de ensinar que aprenderam no decorrer da trajetória de vida escolar,
tanto na educação básica quanto no ensino superior, ratificando o mesmo processo de ensino
durante os estágios.
Para Eliane (2014) os professores do curso são bons, embora, alguns esquecem
que estão em um curso de licenciatura e deixam de estabelecer relações entre os conceitos de
geografia com o que precisa ser ensinado em sala de aula, nas diferentes fases/ano do ensino
fundamental e médio. “Porque nós estamos em um curso de licenciatura e então nós vamos
dar aula, nós estamos nos formando para ser professores”. (Eliane, entrevista realizada no dia
21 de março de 2014).
Nos cursos atuais de formação e professores, salvo raras exceções, ou se dá
grande ênfase à transposição didática dos conteúdos, sem sua necessária
ampliação e solidificação- pedagogismo, ou se dá atenção quase que
exclusiva a conhecimentos que o estudante deve aprender – conteudismo,
sem considerar sua relevância e sua relação com os conteúdos que ele deverá
ensinar nas diferentes etapas da educação básica. (BRASIL, 2001, p. 21)

Superar essa prática requer a criação de “[...] ferramentas intelectuais tão
poderosas no ensino que os alunos podem tomá-las no mundo exterior e aprender as
complexidades desse mundo com a ajuda dessas ferramentas”. (ENGESTRÖM, 2002, p. 196).
Para isso, o desafio consiste em superar os limites das metodologias tradicionais de
investigação:
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[...] que geralmente utilizam temas ‘estáticos’ de definição, de
agrupamento, de solicitações de informações sobre elementos isolados
ou campos conceituais, revelam-se, na sua maioria, insatisfatórias,
justamente pela escassa contribuição que conseguem dar ao
conhecimento “dinâmico’ dos processos sociais de construção
conceitual. (ZUCCHERMAGLIO, 2005, p. 208)
É, então, possível dizer que, tanto os estagiários quanto os alunos do ensino
fundamental deixam de se apropriar dos conceitos e apenas memorizam definições frágeis e
pontuais. Rever concepções de ensino e se apropriar de outras é possível, quando se
questionam as verdades cristalizadas e se estabelece um diálogo entre os envolvidos no
processo de ensinar e aprender que leve às mudanças nas estruturas de pensamento. Isso
requer um planejamento que permite fazer conexões de ideias, de informações, de
compreensões e de elaborações que requerem
[...] um período de tempo considerável, um adequado nível de domínio dos
métodos de análise e de síntese e da sua generalização, para que os alunos
desenvolvam a capacidade de melhorar a compreensão, a memorização
voluntária [...]. Isto também é válido no que diz respeito à aquisição de
conceitos novos das diversas disciplinas, à mudança qualitativa do
pensamento do aluno sobre a explicação dos diversos fenômenos da
realidade, à solução de problemas práticos que exigem a aplicação destes
conceitos. (KOSTIUK, 2005, p. 49)

Como a maior parte do ensino tem sido empírico, a capacidade de análise e
generalização teórica dos fenômenos da realidade fica comprometida, pois, para desenvolver
o pensamento cognitivo, os alunos precisam se apropriar dos conceitos científicos. Isso não
ocorre de forma isolada e fragmentada, uma vez que: “[...] um novo conceito, uma nova
generalização não surge senão com base no conceito ou generalização anterior”.
(VYGOTSKY, 2001, p. 375). A incorporação de outros conceitos aos já existentes faz com
que as estruturas mentais sejam modificadas e permitam a reconstrução interna dos conceitos
e, consequentemente, a capacidade de realizar generalizações teóricas.
Durante as observações em sala deixamos de vivenciar momentos de organização
do espaço e de estudo coletivos, a não ser quando os alunos, ‘desobedecendo’ as orientações
do estagiário, se juntavam para resolver ou copiar do colega os exercícios solicitados. Uma
questão que chamou a atenção diz respeito ao fato de que durante a resolução das tarefas, uma
parte dos alunos conseguia se acalmar e respondê-las, embora isso estivesse condicionado à
atribuição de uma nota, em detrimento da aprendizagem. Mesmo que o objetivo primeiro
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tenha sido realizar a tarefa, em função da nota, isso sinaliza que outras formas de organizar o
ensino e o espaço podem desencadear o desejo de aprender por parte dos alunos.
Considerações preliminares
Sabemos que a formação inicial não se encerra com a conclusão do curso de
licenciatura,

mas

as

fragilidades

em

relação

ao

domínio

dos

conhecimentos

didáticopedagógicos e, especificamente, dos conteúdos específicos – predominante na matriz
curricular – têm sido preocupante, principalmente em vincular os conteúdos do curso de
formação às situações escolares.
Nos cursos em estudo as disciplinas são ensinadas de forma fragmentada e os
conteúdos são, prioritariamente, ensinados por meio de definições. Isso faz com que
contribuam pouco para a práxis educativa. Por sua vez, os acadêmicos reproduzem, durante a
regência nos estágios, a formação que recebem ao longo da escolaridade, tanto na educação
básica quanto no ensino superior. Em função disso, os alunos da educação básica dificilmente
conseguem se apropriar dos conteúdos para avançar no processo de aprendizagem. Isso
reforça a tese de que os estagiários aprendem os conteúdos empiricamente, o que dificulta a
significação para que façam sentido para quem precisa apreender. Consequência disso é o fato
dos alunos terem dificuldades em relacionar criticamente o que aprendem na escola com as
situações concretas da vida. Superar essa fragilidade requer que os estagiários aprendam como
são produzidos os conhecimentos que ensinam, ou seja, que tenham noções básicas dos
contextos e dos métodos de investigação usados pelas diferentes ciências, para que não se
tornem meros repassadores de informações pontuais.
Para isso é preciso superar a predominância na exposição e definições dos
conteúdos, da crença de que se aprende somente com o professor e da reprodução de
exercícios que pouco tem contribuído para o desenvolvimento cognitivo. Essa prática dificulta
a interação entre os alunos que, nos dizeres de Vygotsky, são fundamentais para o
desenvolvimento cognitivo e linguístico de qualquer indivíduo, pois a apropriação do
conhecimento social, histórico e culturalmente construído ocorre na relação inter para a
intrapessoal.
O ensino dos conteúdos das disciplinas dos cursos licenciatura, tanto as
consideradas teóricas quanto as práticas, centram-se em definições e com pouca participação
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dos acadêmicos. Essa prática pouco favorece as discussões e reflexões a respeito de
determinantes necessários à compreensão e intervenção na realidade escolar. Em função
disso, a relação prática-teoria-prática, geralmente, tem sido mecanizada e dissociada da
realidade.
Podemos dizer que os acadêmicos, com raras exceções, reproduzem, durante os
estágios, as práticas vivenciadas na trajetória escolar e ratificadas no ensino superior. Assim,
mantemos um modelo de educação escolar que naturaliza a exclusão ao se ‘isentar’ das
responsabilidades com o processo de aprendizagem dos alunos, principalmente dos que mais
necessitam da escola para apreender os conhecimentos científicos.
Para isso, os acadêmicos precisam conhecer melhor os conteúdos curriculares da
educação básica e das didáticas próprias de cada disciplina específica para poder ensinar de
tal forma que a aprendizagem possa ser utilizada em diferentes contextos. “Se pretendemos
que a formação promova o compromisso do professor com as aprendizagens de seus futuros
alunos, é fundamental que os formadores também assumam esse compromisso em relação aos
futuros professores, começando por levar em conta suas características individuais,
experiências de vida, inclusive, as profissionais. (BRASIL, 2001, p. 32)
Em função disso, as práticas vivenciadas pelos acadêmicos devem ser repensadas
pelos envolvidos na formação dos licenciados, pois, nos dizeres de Saviani (1983), é
problematizando a prática que se detecta as questões que precisam ser resolvidas no âmbito da
prática social e, em consequência disso, definir que conhecimentos teóricos são necessários
para intervir na sociedade. Para isso, é preciso que as instituições formadoras e as que
recebem os estagiários dialoguem e planejem as ações a serem desencadeadas pelos
estagiários, a fim de que ambas assumam as respectivas responsabilidades com a formação
docente. Por fim, podemos dizer que as questões pontuadas durante a investigação não são
somente relacionados aos processos de formação, mas também as políticas educacionais
pouco consistentes, a desvalorização da profissão de magistério e o pouco interesse das
universidades com as questões referentes à educação básica e a formação de professores para
esse nível.
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IMPASSES EDUCACIONAIS – DESAFIOS E PERSPECTIVAS COM VISTAS A
HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO ACADÊMICO, NO ENSINO SUPERIOR, NO INÍCIO
DO SÉCULO XXI
Máximo Edival Rodrigues11
Faculdade Padrão
Resumo
Nesta reflexão buscou-se realizar um levantamento das causas ou impasses por quais passaram nossa
educação desde sua gênese, com algumas lacunas na história, até nossos dias, a fim de que sejam
apontados os desafios e as perspectivas educacionais nesta virada de século, enfatizando
principalmente as relações docente/discente,e a importância da Teologia como colaboradora
indispensável para uma educação integral da pessoa humana. Para tanto, fundamentamos as análises
nas reflexões de Assmann na tentativa de redescobrir mecanismos para que a educação seja acima de
tudo eficaz, mas também prazerosa; nas reflexões de Freire, uma vez que, ao docente hoje é exigido
uma qualificação não somente em sua área de atuação, mas que seja capaz de levar conhecimento aos
alunos respeitando suas autonomias, para não prejudicar ou interromper o processo de descoberta de
novos saberes. Nas reflexões de Masetto que abordam a questão da responsabilidade dos professores
em relação à promoção de um diálogo permanente, respeitoso, cooperador, com o objetivo de fazer do
processo de ensino-aprendizagem, um meio para a formação também crítica, questionadora e
interativa dos discentes com o meio. Portanto, torna-se uma necessidade imperiosa salientar que nos
dizeres de Paulo Freire, a teologia tem muito a contribuir para o aperfeiçoamento do processo de
ensino e aprendizagem nesse início de século XXI, levando em consideração que ontem os detentores
do conhecimento eram os professores com suas qualidades e habilidades. Hoje, os sujeitos são os
discentes. Para tanto, fez-se uso do método de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Educação. Teologia. Impasses. Desafios. Ética. Perspectivas.
Resumen
En este trabajo hemos tratado de realizar un estudio de las causas o impasses que pasaron nuestra
educación desde su génesis, con algunas lagunas en la historia, hasta nuestros días, por lo que los retos
y perspectivas educativas se señalan en este cambio de siglo, destacando principalmente la relación
profesor / alumno, y la importancia de la teología como un colaborador esencial para la formación
integral de la persona humana. Por lo tanto, basándose en el análisis de las reflexiones Assmann en un
intento de redescubrir los mecanismos para que la educación es ante todo eficaz, pero también
agradable; en el pensamiento de Freire, ya que el profesor que ahora se exija una cualificación no sólo
en su área, pero es capaz de llevar el conocimiento a los alumnos respetando su autonomía, no
obstaculizar o interrumpir el proceso de descubrimiento de nuevos conocimientos. En las reflexiones
de Masetto para hacer frente a la responsabilidad de los docentes en relación con la promoción de un
diálogo permanente respetuoso y cooperativo, con el fin de hacer que el proceso de enseñanza	
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aprendizaje, un medio para la formación también crítico, cuestionando e interactivo para estudiantes
con el medio ambiente. Por lo tanto, es una necesidad imprescindible señalar que, en palabras de Paulo
Freire, la teología tiene mucho que contribuir a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje en el
comienzo del siglo XXI, teniendo en cuenta que ayer los titulares de los conocimientos eran maestros
con sus cualidades y habilidades. Hoy en día, los temas son los estudiantes. Para este propósito, hecho
uso del método de la literatura.
Palabras clave: Educación. Teología. Impasses. Desafíos. Ética. Perspectivas.

Introdução
Se refletirmos a partir da história, nossa educação, desde sua gênese, foi fruto do
trabalho dos Jesuítas que acompanharam os colonizadores portugueses vindos para o Brasil,
implantando em nosso país o sistema educacional de cunho positivista. Neste processo,
segundo Masetto (2003, p. 35-36), as atividades do professor centralizam-se nele próprio, em
sua pessoa, nas suas qualidades e habilidades. Ele era o centro do processo. Na modernidade,
com vista a uma educação integral, humanizadora e valorativa, o centro da questão passa a ser
o aluno. Inverte-se o sujeito e objeto
Importa ressaltar que, desde a colonização até nossos dias, a Igreja sempre esteve
historicamente presente na educação de nosso povo.
Nas últimas três décadas, houve uma explosão tecnológica que repercutiu e continua
influenciando de forma drástica na forma de ser educador. Está proporcionando oportunidades
de mudanças no processo de ensino e aprendizagem, exigindo destes profissionais maiores
desdobramento de tempo e aquisição de novos saberes, na tentativa de satisfazer as exigências
tecnológicas, o mercado e o que determina o Projeto Político Pedagógico das Instituições de
Ensino Superior. Aliás, com a evolução técnico-científica, muda-se o conceito de escola como
único local de aquisição do conhecimento, conforme Brandão (2005, p. 09) “(...) a escola não
é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor (...)”. Cria-se a partir daí a
descentralização do espaço e tempo que eram detentores desse processo, os quais entende-se
serem os novos espaços de saberes.
Essa evolução requer hoje das Instituições de Ensino Superior mudanças significativas
nos currículos, no processo de avaliação, no conceito de “ensinar” e “aprender”, na política de
valorização do professor com o objetivo de compreender os saberes já existentes numa busca
prazerosa de novos conhecimentos (ensinar-aprendendo). Nessa parceria respeitam-se as
diferenças, resgatam-se valores e construam-se relações dialógicas.
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Vivemos e convivemos numa sociedade capitalista globalizada na qual o ser humano é
tratado e valorado pelo que produz. Com a massificação da pessoa, os valores morais, éticos e
religiosos foram aos poucos sendo esquecidos.
Após longos anos de caminhada na busca de aprimorar o sistema educacional, hoje se
pensa em uma educação que privilegia e defenda a vida. Mesmo com tantos avanços técnicocientíficos, na prática, ainda estamos presos aos mecanismos e concepções educacionais do
positivismo. Na teoria, muita coisa já mudou. Porém, no campo da execução, ainda estamos
agindo de acordo com o sistema tradicional.
Segundo Assmann (2004, p. 23), o panorama educacional brasileiro é desolador,
principalmente no que se refere à escola pública de ensino fundamental e médio. Não dá mais
para ficar contornando os problemas sem enfrentá-los.
Afirma Assmann que:
está na hora de fazermos, sem ingenuidades políticas, um esforço para
reencantar deveras a educação, porque nisso está em jogo a autovalorização
do professorado, a auto-estima de cada pessoa envolvida, além do fato de
que, sem encarar de frente o cerne pedagógico da qualidade de ensino,
podemos estar sendo coniventes no crime de um apartheuid neuronal que, ao
não propiciar ecologias cognitivas, de fato está destruindo vidas.

Segundo Masetto (2003, p. 35-36) entendemos por ensinar o fato de instruir,
comunicar conhecimentos e habilidades, fazer saber, mostrar, guiar, orientar, dirigir. Visão e
ação do professor como agente principal e responsável pelo ensino. Quando falamos em
aprender, entendemos buscar informações, rever a própria experiência, adquirir habilidades,
adaptar-se às mudanças, descobrir significados nos seres, nos fatos, nos fenômenos e nos
acontecimentos, modificar atitudes e comportamentos.
O processo de aprendizagem é composto por quatro importantes áreas: a do
conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades e a de atitudes ou valores. Masetto
(2003, p. 37) salienta também uma dimensão que não pode faltar: a ética, não como mais uma
disciplina, mas como uma dimensão que se faz presente em todas as atividades estudantis e
profissionais.
Salienta Assmann (2004, p.29) que “a educação se confronta com essa apaixonante
tarefa: formar seres humanos para os quais a criatividade e a ternura sejam necessidades
vivenciais e elementos definidores dos sonhos de felicidade individual e social”. De acordo
com Assmann (2004, p. 30) “o conhecimento só emerge em sua dimensão vitalizadora quando
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tem algum tipo de ligação com o prazer”. E ainda “educar é fazer emergir vivencias do
processo de conhecimento” (Assmann, 2004, p. 32).
Para ele, há três tipos de analfabetismos que ainda precisam ser derrotados: O da lectoescritura – saber ler e escrever; o sócio-cultural – saber em que tipo de sociedade em que se
vive; e o tecnológico – saber interagir com as máquinas complexas, uma vez que toda escola
que não domina uma destas três áreas é socialmente retrógrada e incompetente (Assmann,
2004, p.32). Tanto na visão de Masetto, quanto na de Assmann, o grande paradigma de nosso
tempo seria como tornar uma prática estes novos conceitos de professor/aluno aprendentes,
haja vista que “a aprendizagem não é um amontoado de coisas que se vão reunindo”
(Assmann, 2004, p. 40).
Mas, conhecedor dos problemas que afligem a situação dos educadores e educandos
brasileiros, Assmann (1998, p. 116-117) menciona três eixos de problematização que
configuram profundamente a episteme educacional:
a) Integrado por tudo aquilo que há de novidades científicas a cerca das formas em que se
processa o conhecimento em seres vivos. Todas as novas visões que surgem das biociências
cognitivas;
b) Formados pelos novos espaços organizativos possibilitados pelos recursos científicotecnológicos etiquetados como inteligência artificial, vida artificial e cibernética de segunda
ordem;
c) Construído pela nova cultura da aprendizagem que surge na sociedade do conhecimento, no
programa de curso de reciclagem via internet: Um novo paradigma para a aprendizagem na
era high-tech, com apoio de vários países europeus.
Para tanto, é pela educação que qualquer indivíduo alcançará a sua condição de pessoa
humana, uma vez que não há possibilidade de desenvolver personalidade humana em estado
de isolamento. É a educação que permite ao indivíduo abrir seus horizontes e se sentir
membro de uma comunidade. No vazio não há possibilidade de educar indivíduos concretos
para sociedades concretas, tanto na dimensão de tempo quanto na de espaço, afirma Campos
(1985, p. 11-15).
Em relação à influência das Eclésias na educação nacional, é fato que acompanha toda
a trajetória da educação formal e que segundo Strek (1995, p. 79), é necessário que as Igrejas
re-avaliem suas possibilidades e seus limites em termos de influências no processo
educacional, principalmente no que se refere às tendências pedagógicas.
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Importante salientar que historicamente desde 1961 o ensino religioso através da
LDBEN 4.024/61 está normatizado nas escolas públicas, tendo sua última alteração
promovida pela LDBEN 9.394/96 e com o intuito de responder os desafios do século XXI
alterou-se o art. 33 da mesma LDBEN, por meio da LDBEN 9.475/97, o qual passa a ter a
seguinte redação:
Art. 3 – O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da
formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários normais das
escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito a
diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de
proselitismo.

No entanto, quando se trata de ensino superior, não há esta preocupação com a
formação teológica dos acadêmicos com exceção das Universidades de cunho religioso.
Contudo verifica-se também, que no ensino fundamental e médio, mesmo tendo uma lei que
regulamenta essa atividade, é necessário acordar que em nenhuma das duas instancias até o
presente momento não ouve preocupação dos poderes públicos competentes em promover os
meios legais e adequados para que esta disciplina seja disponibilizada aos alunos com
professores qualificados para administrá-la. Esta disciplina é oferecida nas escolas de nível
fundamental e médio, porém, na prática, funciona como complemento de carga horária para
professores sem nenhuma qualificação para tal.
Ao trabalhar teologia e pedagogia, Paulo Freire afirma, segundo Streck (1994, p.26),
que talvez uma das maiores contribuições dele para a educação religiosa e popular seja ajudar
a re-instaurar o diálogo entre a teologia e a pedagogia. E preocupado com esse processo de
libertação

educacional

formal,

Freire,

segundo

Streck

(1994,

p.26),

abraçando

pedagogicamente a causa da libertação do povo, vê na teologia a outra parte que faltava para,
pós reflexão, teologia e pedagogia resgatar a liberdade, a cultura e a cidadania do povo através
de um saber mais sistematizado teológica e pedagogicamente.
Para Freire, a educação é um processo de diálogo que educando e educador promovem
em si, problematizando o seu estar no mundo e sua ação sobre o mundo. Diálogo este que não
significa ausência de posições, pois a teoria dialógica nega o autoritarismo assim como a
licenciosidade, proporcionando a ambos recriar a educação de forma mais significativa, eficaz
e assim afirmar sua autoridade e liberdade.
De acordo com a pedagogia de Freire, ensinar exige rigorosidade metódica, pesquisa,
respeito aos saberes dos educandos, criatividade, estética e ética, corporeificação das palavras
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pelo exemplo, risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão
crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural.
Torna-se salutar frente à realidade que perpassa todo processo educacional brasileiro,
aqui em especial, o Ensino Superior, citar quão fundamental torna a mediação pedagógica na
reestruturação institucional, praxional, taxionômico e axiológico deste processo.
Pois, conforme Masetto (2000, p. 144 – 145) entende-se por mediação pedagógica “a
atitude, o comportamento do professor que se coloca como um facilitador, incentivador ou
motivador da aprendizagem, que se apresenta como disposição de ser uma ponte entre o
aprendiz e sua aprendizagem”. Ponte esta “rolante” e não estática, pois há uma reciprocidade
entre um e outro.
Masetto (2000, p. 145 – 146) apud Perez e Castilho (1999, p. 10) afirma que a
mediação pedagógica tem por finalidade “buscar abrir um caminho a novas relações do
estudante com os materiais, com o próprio contexto, com outros textos, com seus
companheiros de aprendizagem, incluindo o professor, consigo mesmo e com seu futuro”.
Faz jus descrever, também, conforme o autor que a mediação pedagógica tem por
características fundantes:
Dialogar permanentemente de acordo com o que acontece no momento;
trocar experiências; debater dúvidas; questões ou problemas; apresentar
perguntas orientadoras; orientar nas carências e dificuldades técnicas ou de
conhecimento quando o aprendiz não consegue encaminhá-las sozinho;
garantir a dinâmica do processo de aprendizagem; propor situaçõesproblema e desafios; desencadear e incentivar reflexões; criar intercambio
entre a aprendizagem e a sociedade real onde nos encontramos, nos mais
diferentes aspectos; colaborar para estabelecer conexões entre o
conhecimento adquirido e novos conceitos; fazer a ponte com outras
situações análogas; colocar o aprendiz frente a frente com questões éticas,
sociais, profissionais por vezes conflitivas; colaborar para desenvolver
critica com relação à quantidade e à validade das informações obtidas;
cooperar para que o aprendiz use e comande as novas tecnologias para suas
aprendizagens e não seja comandada por elas ou por quem as tenhas
programado; colaborar para que se aprenda a comunicar conhecimentos, seja
por meio de meios convencionais, seja por meio de novas tecnologias.
(MASETTO, 2000, p. 145 – 146).

Levando em consideração a reflexão em questão, avaliando a situação que perpassa a
educação brasileira com todas suas implicações, no que se refere ao processo ensinoaprendizagem na atualidade, pergunta-se: Diante de tal realidade, ainda é interessante ser
educador hoje? A utopia de uma educação sustentada e amparada na capacidade dialógica
entre os sujeitos desse processo poderá vir a ser uma realidade práxis?
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PROJETO CIÊNCIA NA ESCOLA: INTERCÂMBIO BRASIL/EUA COM AULAS
ON-LINE E EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS
Noelma M.F. Guimarães12
Verônica Emídio Silva13
Jair Lage de Siqueira Neto14
RESUMO
O Projeto Ciência na Escola surgiu a partir do anseio de despertarmos em nossos alunos o
interesse pelo mundo científico, estimulando a curiosidade, integrando teoria e prática no
ensino de Ciências. É realizado em caráter experimental, em parceria com o professor e
pesquisador PhD Jair Lage de Siqueira Neto da Universidade da Califórnia
(San Diego – EUA) e acontece uma vez por semana, com aulas teóricas on-line, onde os
alunos entram em contato com o pesquisador via Skype, que ministra a parte teórica,
previamente estabelecida segundo os interesses dos alunos. Essas aulas utilizam diversos
recursos didáticos (vídeos, história da ciência, quiz (pergunta e resposta), gincanas, jogos,etc.
São realizadas na sala de Ambiente Informatizado com a participação de oito alunos e
acompanhamento da professora orientadora Noelma. Num segundo momento são realizados
experimentos, sempre relacionados ao tema trabalhado nas aulas teóricas. Os experimentos
científicos são realizados com o auxílio do LDM(Laboratório Didático Móvel) e
acompanhamento da professora. Foram realizados diversos experimentos : extração de DNA
de frutas, cromatografia, modelos atômicos, escultura de leite, detecção de amido nos
alimentos, teste de pH e outros. Esse projeto tem despertado o interesse dos alunos pelas
Ciências, estimulando seu desenvolvimento escolar. Tem-se percebido maior
comprometimento dos alunos com seus estudos, aqueles que não participam do projeto tem se
empenhado em melhorar nos estudo para também terem a chance de participar. Os alunos tem
a cada dia demonstrado interesse e se tornaram pequenos pesquisadores, buscando sozinhos
novas informações, interagindo, buscando aprimorar a cada dia mais e mais o conhecimento,
indo mais além na construção do próprio saber.
Palavras chave: Ensino de Ciências, teoria /prática, projeto.
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The Science in School Project arose from the desire to awaken in our students’ interest in the
scientific world, stimulating curiosity, integrating theory and practice in teaching science. It is
performed on a trial basis, in partnership with the teacher and researcher PhD Jair Lage de
Siqueira Neto University of California (San Diego - USA) and takes place once a week, with
lectures online, where students come in contact with the researcher via Skype, who teaches
the theoretical part, previously established in the interests of students. These classes use a
variety of teaching resources (videos, history of science, quiz (question and answer),
scavenger hunts, games, etc. Are held in computerized environment room with the
participation of eight students and monitoring of Noelma guiding teacher. Secondly are. the
experiments, always related to the subject worked in lectures Scientific experiments are
performed with the help of LDM (Laboratory Didactic Mobile) and follow the teacher were
carried out several experiments: DNA extraction of fruits, chromatography, atomic models,
sculpture milk, starch detection in food, pH test and others. This project has aroused the
interest of students for Science, stimulating their school development. It has been noticed
greater involvement of students with their studies, those who do not participate in the project
has committed to improving the study to also have the chance to participate. Students have
each day demonstrated interest and became small researchers seeking new information alone,
interacting, trying to improve every day more and more knowledge, going beyond the
construction the knowledge itself.
Keywords: Science Education, theory / practice project.
INTRODUÇÃO
É sabido que o ensino de Ciências não deve se limitar somente aos conteúdos
programáticos ministrados em sala de aula. Com o advento das modernidades técnicas,
eletrônicas e acesso a internet, o aluno passou a ter condições de usufruir dessas facilidade
digitais para auxiliar no desenvolvimento de suas aprendizagem. O aluno que normalmente
usa tais ferramentas mostra interesse em desenvolver projetos na área da ciência experimental.
A Ciência é a mãe das disciplinas, engloba um vasto leque de conhecimento e engloba
diversas disciplinas. Os conteúdos de Ciência oferecem ao aluno um conjunto de informações
que devem ser processadas de tal forma a formar-lhe uma consciência crítica acerca dos
fenômenos naturais que o cercam. Essa consciência crítica acerca dos fenômenos naturais e
fenômenos do cotidiano do aluno irão abrir novos horizontes para novas descobertas. Faz-se
necessária uma abordagem mais especulativa, incitadora, capaz de incitar os educandos por
descobertas, por novos conhecimentos. Segundo os PCNs (1997):
O ensino de qualidade que a sociedade demanda atualmente expressa-se aqui
com a possibilidade de o sistema educacional vir a propor uma prática
educativa adequada as necessidades sociais, públicas, econômicas e culturais
da realidade brasileira, que considere interesses e as motivações dos alunos e
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garanta as aprendizagens essenciais a formação de cidadãos autônomos,
críticos e participativos, capazes de atuar com competências, dignidade e
responsabilidade na sociedade em que vivem.

Nesse sentido, discute-se a importância do professor promover uma formação que
molde o educando para virar um cidadão consciente, que veja o mundo de forma diferente.
Mas, esse é um obstáculo grande, por que nem toda escola e nem todo professor estão prontos
para proporcionar aos alunos tal formação.
O ensino de Ciências

quando bem trabalhado ajuda os alunos a encontrar

respostas para muitos questionamentos

e permite que eles exercitem constantemente o

raciocínio, que sejam sujeitos da construção do próprio conhecimento. Os por quês são
elucidados e os educandos começam a compreender, a desvendar, a entender tudo que os
cerca, vendo o mundo de forma diferente, interpretando o fenômenos que observam no dia a
dia.
Nenhum recurso/técnica/ferramenta, por si só, é motivador; depende de como a
proposta é feita e se está adequada ao conteúdo, aos alunos, aos objetivos, enfim, ao projeto
pedagógico da instituição. Estimular e motivar é apresentar um desafio a ser enfrentado, uma
situação-problema a resolver, não um obstáculo intransponível. É orientando o aluno nos
processos de interação e interiorização, num clima estimulador, que mais facilmente ele
compreenderá a si e aos outros, como sugere Moran:
Pela interação entramos em contato com tudo o que nos rodeia; captamos as
mensagens, revelamo-nos e ampliamos a percepção externa. Mas a
compreensão só se completa com a interiorização, com o processo de síntese
pessoal, de reelaboração de tudo o que captamos por meio da interação
(2000, p.25).

Durante muitos anos o ensino de Ciências baseava-se apenas na transmissão de
conteúdos, onde o aluno apenas ouvia ministrações do professor e a memorização era
ferramenta fundamental para o êxito em tal disciplina, aí firmava-se a metodologia chamada
conteudista ou convencional. Em 1950, surgiu a metodologia tecnicista, contrapondo a
concepção tradicional, tendo como foco o reproduzir o método científico, lançava estratégias
baseadas nas aulas experimentais, feitos em laboratório com ênfase nos passos feitos pelos
cientistas. Por volta dos anos 70, mesclou-se concepções anteriores e priorizou-se o aluno
como centro do aprendizado, daí surgia a metodologia investigativa, baseada na resolução de
problemas que exigissem levantamento de hipóteses, observação, investigação, pesquisa em
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diversas fontes e registros ao longo de todo o processo de aprendizagem. Esse método tem
como estratégia a apresentação de situações-problemas para que o aluno mobilize seus
conhecimentos e vá em busca de novos meios para resolvê-las e o professor disponibiliza
várias fontes de pesquisa para que cheguem aos resultados sozinhos.
Maria Teresinha Figueiredo, coautora das Expectativas de Aprendizagem de
Ciências da prefeitura de São Paulo, explica que Ciências só se aprende quando há uma
situação para resolver, um problema bem colocado que incentive a busca de respostas que não
sejam óbvias nem organizativas ou classificatórias: "Não é prática versus teoria, mas é prática
com teoria o tempo todo. Os conteúdos não precisam necessariamente estar dispostos de
maneira linear, mas organizados como uma rede de informações". Para entrar em contato com
essa maneira de estudar, o aluno deve aprender a levantar hipóteses, interpretar os resultados,
elaborar problemas, recolher dados, pesquisar, fazer registros, planejar a ação e aplicá-las a
novas circunstâncias.
Para encontrar a solução, o aluno se vale de ideias e conhecimentos que já tem
antes de procurar explicações nos livros. Ele agora participa ativamente da aula, planejada
para propiciar e valorizar sua iniciativa. O professor, além de ser fonte de informação, passa a
ter a função de orientar as ações. Para Antonio Carlos Pavão, docente da Universidade
Federal de Pernambuco e diretor do Espaço Ciência, tanto o estudante como o docente
assumem o papel de pesquisador, ficando esse último com a função também de conduzir a
investigação e instrumentalizar a criança para que ela aprenda com autonomia. Internet,
museus, revistas, livros científicos e paradidáticos e programas de televisão fazem parte do
material de pesquisa. "Cabe ao educador ensinar aos alunos a usar essas ferramentas, filtrar os
dados, contrapor informações e auxiliar a elaborar uma versão adequada para o que acabou de
aprender", afirma Pavão.
O interesse pela inclusão da Ciência e da Tecnologia nos currículos, desde a
escola elementar, ampliou-se quando, em 1983 , a UNESCO relacionou algumas justificativas
para essa inclusão:
As ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os
fatos cotidianos e a resolver problemas práticos simples. As ciências, e suas
aplicações tecnológicas, podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das
pessoas. As ciências e a tecnologia são atividades socialmente úteis que
esperamos sejam familiares às crianças. Dado que o mundo tende a orientarse cada vez mais num sentido científico e tecnológico, é importante que os
futuros cidadãos se preparem para viver nele. As ciências podem promover o
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desenvolvimento intelectual das crianças. As ciências podem ajudar
positivamente as crianças em outras áreas, especialmente em linguagem e
Matemática. Numerosas crianças de muitos países deixam de estudar ao
acabar a escola primária, sendo esta a única oportunidade de que dispõem
para explorar seu ambiente de um modo lógico e sistemático. As ciências nas
escolas primárias podem ser realmente divertidas (HARLEN, 1994.apud
LORENZETTI, 2007, p.1).

Para Hurd (1998 apud ROSA, 2007),essa ciência envolve questões do cotidiano
da vida do ser humano, provocando mudanças significativas na sociedade e exigindo novos
comportamentos , que precisam do conhecimento cientifico e tecnológico para que os
indivíduos se sintam integrantes da sociedade, independentemente do nível de escolaridade. A
esse respeito, Rosa (2006) salienta que a escola necessita da contribuição de conhecimentos
em Ciência e Tecnologia para oportunizar a reflexão, o pensar crítico, desde os anos iniciais
de escolaridade, a fim de que os indivíduos saibam como se posicionar nas mais diversas
situações seja em relação a um texto científico, uma notícia, uma situação ambiental ou social,
entre outros. Ao propor que saber utilizar conceitos científicos é uma das metas a serem
atingidas pelo Ensino de Ciências , os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997)
evidenciam a centralidade desses conceitos nessa área de ensino. Tal centralidade incide na
possibilidade de os estudantes fazerem a relação da dimensão da ciência cotidiana com a
dimensão da ciência científica (FISHER, 2004), o que pressupõe a formação de conceitos
científicos.
Portanto, concordamos que o grande desafio da escola, mais do que utilizar esse
ou aquele recurso tecnológico, é derrubar o paradigma do ensino por repetição ou
memorização (o professor fala, os estudantes ouvem e repetem), por meio de estratégias e
concepções baseadas na interação e negociação de sentido, independentemente das
tecnologias de que dispõe em seu cotidiano, ou seja, “não são as tecnologias que vão
revolucionar o ensino [...]. Mas a maneira como esta tecnologia é utilizada para a mediação
entre professores, alunos e a informação. Esta pode ser revolucionária ou não” (KENSKI,
2002, p. 255).
Martínez e Parrilla (1994) defendem que a aprendizagem deve contemplar três
componentes, são eles: conteúdos conceituais, procedimentos da resolução de problemas e
aquisição dos objetivos gerais de aprendizagem na realização de experimentos. Tomando
como referência a aprendizagem na realização de experimentos, os autores, acima citados,
destacam a contribuição para a modificação das concepções prévias dos alunos: o
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desenvolvimento de procedimentos e habilidades específicas da atividade experimental, o
reforço da compreensão dos conteúdos conceituais, o estímulo atitudes positivas sobre
atividades científicas e o contato com a tecnologia em situações parecidas com as de um
processo produtivo.
Após a leitura do texto de “Ensino de Ciências e a formação do cidadão” (Myriam
Krasilchik) e fazendo uma correlação com os pensamentos de outros autores. Passamos a
compreender que, tratando-se de ensinar Ciências, devemos sempre refletir sobre o que diz os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (PCN):
É importante que se supere a postura “cientificista” que levou durante muito
tempo a considerar-se ensino de Ciências como sinônimo da descrição de
seu instrumental teórico ou experimental, divorciado da reflexão sobre o
significado ético dos conteúdos desenvolvidos no interior da Ciência e suas
relações com o mundo do trabalho. É também fazer com que o aluno tenha a
capacidade de identificar relações entre conhecimentos científicos, produção
de tecnologia e condições de vida, no mundo de hoje e em sua evolução
histórica. (PARÂMETROS CURRICULARES DE CIÊNCIAS NATURAIS,
1997, p. 22)

Partindo das diversas formas de ensinar e aprender, abriram-se muito leques e
oportunidades para promover a educação em Ciências. A aprendizagem deixa de ocorrer
apenas no âmbito de sala de aula e passa a percorrer outros espaços e formas de ensinar.
Aprende-se individualmente e em grupo, na escola, em casa, com situações do cotidiano, em
todo lugar pode se aprender Ciências. O ambiente digital é ferramenta de interação, de
pesquisa, de troca de conhecimentos e nosso projeto tenta aliar tudo que a tecnologia pode nos
oferecer, a fim de possibilitar novas aprendizagens aos nossos alunos. Nesse sentido
ressaltamos a importância de promover novas formas de aprendizagem característica que
fundamenta o crescente interesse por trabalhar com projetos na área educacional é pelo seu
caráter instrutivo (MOURA&BARBOSA,2011,p.17).
Ao participar de um projeto ocorre um enriquecimento da bagagem cognitiva, da
possibilidade de novas experiências e aquisição de habilidades, podendo ser solução para
vários problemas registrados dentro do cotidiano escolar e de sala de aula. Acredita-se que as
escolas, ao fazerem uso desta metodologia, também atenderão outras demandas do contexto
atual como: a habilidade de trabalhar em equipe, de criar, planejar, conceber, executar, ter
iniciativa, comprometimento e responsabilidade.
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METODOLOGIA
O Projeto Ciência na Escola, foi fundamentado na interação entre alunos,
professoras do ensino fundamental e um cientista de alto nível, o professor pesquisador Jair
Lage, possibilitando um elo, onde há construção e troca de conhecimentos. As atividades se
iniciaram em caráter experimental no primeiro semestre de 2014 com cinco alunos do 6º ano
(Turma F). Foi aplicado um questionário inicial para sondar o interesse dos alunos por
Ciências e seus anseios para ao futuro, depois os mesmos sugeriram temas relacionados a
Ciência que gostariam que fossem trabalhados. No segundo semestre ampliamos o projeto,
inserimos mais três alunos do 5ºano (Turma E). As aulas aconteceram semanalmente, em
dois momentos. No primeiro momento os alunos se reuniam na sala de AI (Ambiente
Informatizado) e com auxílio da Professora Noelma se conectavam através do Skype com o
pesquisador em horário pré-determinado (Quinta-feira -14:15 as 15:30 – Aula Teórica ).
Durante as aulas foi trabalhada a parte teórica utilizando diversas metodologias de ensino e
recursos didáticos como vídeos, história da Ciência, quiz, gincana, jogos,etc. Os alunos
interagiram com o pesquisador e houve uma troca de conhecimento. No segundo momento, os
alunos realizaram experimentos científicos relacionados ao que foi trabalhado na aula teórica,
para tal utilizaram o LDM (Laboratório Didático Móvel) sempre sob a supervisão da
professora orientadora. Dentre os vários experimentos já realizados podemos citar: extração
de DNA de células vegetais (banana e mexerica), cromatografia (extração de pigmentos
vegetais), modelos atômicos, escultura de leite, teste de pH, detecção de amido nos alimentos,
identificação de sabores, e outros.
O grupo de professores, funcionários administrativos (Professora Verônica dá
todo suporte técnico ao projeto), coordenação e direção têm apoiado o nosso trabalho. O
horário escolar foi organizado de forma que contemplasse o horário de funcionamento do
projeto.
RESULTADOS
Temos percebido através das aulas ministradas um crescimento da autoestima dos
alunos participantes e melhora no desempenho deles em Ciências e nas outras disciplinas. Os
alunos que não participam do projeto tem se esforçado para melhorarem as notas, para
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melhorar o comportamento e disciplina em sala de aulas com os demais professores, já que
para serem selecionados para participar do projeto tem que apresentar um bom desempenho
escolar e disciplinar. Aqueles que participam do projeto tem demonstrado empolgação,
interesse e compromisso em relação ao trabalho realizado. Percebemos uma melhoria na sócio
interação dos mesmos, não só na escola, mas, também em casa, com suas famílias, tornandose mais responsáveis e mais dedicados, tendo maior comprometimento com seu aprendizado.
Os resultados estão sendo medidos através da aplicação de questionários, em que os alunos
relatam o que tem aprendido com o projeto e sua importância para eles, além de conversas
informais com os mesmos e com os professores das demais disciplinas sobre o
desenvolvimento dos alunos em sala de aula.
DISCUSSÃO
Os maiores objetivos do nosso projeto são promover a integração entre teoria e
prática e despertar nos alunos o interesse pelo mundo científico, integrando conhecimentos
(Escola e Universidade/Pesquisa), desmistificando assim o universo acadêmico e o processo
de descobertas científicas, aproximando tal produção de conhecimento, antes tão distante dos
alunos do ensino fundamental. Pretendemos ampliar o projeto em 2015, estendendo-o para
um grupo maior de alunos (até quinze participantes), e teremos outros critérios de seleção.
Teremos diferentes grupos de alunos participando do projeto: alunos com bom desempenho
escolar e alunos com dificuldade escolar, no que diz respeito a aprendizagem e cognição . O
próximo passo será a escolha dos alunos para participar do projeto em 2015 em conjunto com
os professores das demais disciplinas, levantamento escolar de cada aluno (relatório feito pelo
coletivo de professores). Temos o desafio de fazer funcionar as aulas tanto teóricas como
práticas para um número maior de alunos com diversidade de aprendizado, ou seja, diversos
níveis e adequar o projeto ao espaço e materiais que temos disponíveis na escola. Nos desafia
também a tentativa de proporcionar momentos de aprendizado únicos para nossos alunos,
onde eles podem e serão agentes, centro, buscadores do próprio conhecimento, a fim de terem
suas vidas marcadas para sempre, tornando-se num futuro bem próximo cidadãos, pessoas
melhores, que através de sua vidas e escolhas irão mudar o mundo a sua volta.
CONCLUSÃO
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O ensino de Ciências Naturais tem como foco principal compreender a natureza e
o ambiente em que vivemos. Para isso, é necessário garantirmos que todo o conhecimento da
área tenha se originado através de observações e experimentações, sem nos esquecer de que
sempre haverá muito a ser pesquisado e estudado. Assim, desde o início do Ensino
Fundamental, os alunos precisam aprender a observar, elaborar hipóteses, experimentar e
verificar suas conclusões. Eles devem ser estimulados a expressar sua curiosidade e
criatividade em diferentes situações. Esse processo permitirá que seja criada uma base sólida,
sobre a qual os educandos poderão se alicerçar e construir seu futuro como cidadãos. Quando
o ensino de Ciências é promovido de forma adequada, com estímulo ao raciocínio lógico e à
curiosidade, contribui para a formação de cidadãos preparados para os desafios da sociedade
contemporânea. Pela sua amplitude, esses desafios propostos no ensino de Ciências
transformam-se em fatores decisivos para a boa formação do ser humano. Como a educação é
um processo de interação entre as pessoas, em diversos contextos, com vistas à construção do
conhecimento, o professor precisa assumir o compromisso de sempre ensinar seus alunos com
a perspectiva de que construam um mundo melhor para todos e é isto que pretendemos com
esse projeto.
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AULAS DE HISTÓRIA NA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL: É
POSSÍVEL?
Márcia Alves Faleiro de Carvalho15
Professora Mestre em Ciências da Religião-PUC-GO
Professora da Faculdade Padrão; SEDUC-GO; marciaafaleiro@hotmail.com
RESUMO
O presente artigo pretende demonstrar que as aulas de história na Primeira fase do Ensino
Fundamental devem ser criativas e tem como objetivo despertar o senso crítico no estudante.
Portando todo educador tem que dominar os conteúdos de história. Aborda inicialmente a
importância da história para o educador, demonstrando dessa forma que a disciplina esta
relacionada às outras. Posteriormente, faz uma reflexão sobre as formas de abordagem dessa
disciplina ao longo da história do Brasil e finaliza explicando como a junção da teoria e
prática nas aulas de história são fundamentais. Utilizando uma pesquisa bibliográfica e
quantitativa, verificou-se a possibilidade de levar o estudante da Primeira fase do Ensino
Fundamental a compreender que a história nasce da própria história e é uma construção
coletiva.
PALAVRAS-CHAVE: História. Senso crítico. Prática.
RESUMEN
CLASES DE HISTORIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMERA ETAPA: ES POSIBLE
?
En este artículo se argumentará que lãs lecciones de historia em la primera etapa de la
educación primaria debe ser creativo y tiene como objetivo despertar El sentido crítico em El
estudiante. Portar todo educador debe dominar El contenido de la historia. Em primer lugar se
aborda la importância de la história para el educador, ló que demuestra que la disciplina tiene
que ver com la outra. Mas tarde, reflexiona sobre maneras de acercarse a esta discipla a ló
largo de la historia de Brasil y termina explicando cómo la cmbinación de teoria y práctica em
lãs calses de historia son esenciales. El uno de uma literatura y la investigación cuantitativa,
había la possibilidad de tomar el estudiante de la primera fase de la escuela primaria a
entender que la historia nace de su propia historia y ES uma construcción colectiva.
PALABRAS CLAVE: Historia. Sentido crítico. Práctica.
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O trabalho pretende destacar a importância da formação de professores do Curso de
Pedagogia para uma maior capacidade de ministrar aulas de história, visto que essa disciplina
faz como que o aluno tenha um olhar crítico e entenda que não há transformação sem história.
Bitenccourt diz que:
Os estudos de história têm como base o desenvolvimento intelectual do
educando, e daí a recomendação de introduzir o conteúdo a ser estudado por
um problema situado no tempo presente, buscando em tempos passados as
respostas para as indagações feitas. A problematização do estudo histórico
inicia-se sempre pelo local, que se torna objeto de análise constante, e não
mais em apenas uma das séries, dependendo do tema a ser estudado. Para
efetivar o estudo do local, a proposta fundamenta-se na história do cotidiano
e apropria-se de seus métodos, com objetivo de inserir as ações de pessoas
comuns, homens, mulheres, crianças e velhos, na constituição histórica, e
não exclusivamente as ações de políticos e das elites sociais. (2004, p. 114)

Na primeira parte do trabalho foi feito um estudo demonstrando a importância da
história para os educadores, uma vez que, a ciência histórica faz com que o educador tenha
um conhecimento formador, que influenciará totalmente o aluno. Na sequencia foram
abordadas as características da disciplina de história ao longo da história do Brasil, com
objetivo de confirmar uma evolução nos estudos de história, que hoje tem uma visão ampliada
e critica, muito alem de heróis e datas.
A finalização desse estudo apresenta a importância da junção da teoria e da prática nas
aulas de história, através de uma proposta pedagógica inovadora, onde os alunos do curso de
Pedagogia vivenciam experiências de aulas praticas que no futuro irão ministra-las como
professores.
A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA PARA O EDUCADOR.
A História é uma ciência que tem como objeto de estudo o homem, daí a sua relação
com a Pedagogia, pois esta também tem como foco principal o ser humano. Segundo Nóvoa:
O mínimo que se exige do historiador é que seja capaz de pensar a história,
interrogando os problemas do presente através das ferramentas próprias do
seu oficio. O mínimo que se exige do educador é que seja capaz de pensar a
sua ação nas continuidades e mudanças do tempo, participando criticamente
na renovação da escola e da pedagogia. (2004, p.09)
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A História da Educação necessita de instrumentos teóricos e metodológicos da
investigação histórica, mas ao mesmo tempo não há história da educação sem um olhar
direcionado à realidade educativa e pedagógica.
A História se torna necessária à educação, é como se fosse uma preparação para a
transformação, um embasamento teórico fundamental. Segundo Manual de Historia da
Educação (1911) “A utilidade da Historia da Pedagogia não pode ser posta sem causa, uma
vez que na ciência da educação, como em todas as ciências filosóficas, a historia é a
introdução necessária, a preparação para a própria ciência.”
As ciências humanas são históricas por natureza, mas mesmo com essa certeza a
história da educação sofreu inúmeras críticas ao longo do século XIX. Theodore Barrau
chegou a denominar a história da educação de ciência inútil. Segundo esse autor, os
professores estariam perdendo tempo se dedicando a leitura de livros de história.
Ainda segundo Nóvoa (2004), alguns pontos são fundamentais para a compreensão da
importância da História da Educação. Primeiramente, a história nos permite um olhar critico
que aos educadores se torna necessário, para que possam entender que nem sempre as
novidades pedagógicas são positivas.
Nessa mesma lógica, a história permite ao educador compreender as identidades
múltiplas, pensar os indivíduos como produtores de história e entender que não há mudanças
sem história. Dessa forma, os educadores se tornam críticos diante dos modismos.
Outro ponto importante na história da educação é o combate ao esquecimento. A falta
de conhecimento histórico leva a falta de memória. Para Nóvoa
Há um retraimento da memória coletiva da educação por que todo o discurso
sobre a escola, esse sim transbordante, se circunscreve aos limites das
memórias individuais, às experiências e às vivências que cada um de nos
transporta da sua infância e juventude. (2004, P. 12)

A falta de uma memória construída leva à repetição de diagnósticos e soluções que
parecem ser novidade, mas sem nenhuma compreensão histórica dos fenômenos educativos.
Em alguns casos há um excesso de memória e em outros um excesso de esquecimento.
A DISCIPLINA DE HISTÓRIA AO LONGO DA HISTÓRIA DO BRASIL.
Em 1500, as terras brasileiras eram habitadas por diversas nações indígenas, com
modos de vida próprios, cada uma delas provia seu sustento. Com a chegada dos portugueses,
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que visavam lucros, ocorreram inúmeras transformações. Alem de o Brasil passar a fornecer
uma série de matérias primas para Portugal, foi utilizado também o trafico negreiro como
forma de lucro.
Assim, uma parcela dos colonos que para aqui vieram, enriqueceram e tornaram-se a
aristocracia. Essa elite brasileira passou a controlar a política, a sociedade e o ensino. Segundo
Nemi:
A educação no período colonial foi marcada pelo desejo da elite de adquirir
a cultura branca europeia e diferenciar-se dos nativos e dos negros. A estes
últimos reserva-se o trabalho manual e, à elite, os estudos das questões do
espírito. (1996, p. 13)

Os Jesuítas foram os responsáveis por esse modelo de educação, totalmente centrado
na religião. Era uma forma de combater a Reforma Protestante e automaticamente aumentar o
numero de fiéis da Igreja Católica. As primeiras letras direcionadas aos índios e filhos de
colonos, o Ensino Médio para os filhos da aristocracia, que concluíam seus estudos na Europa
e negros e pobres excluídos da educação.
A disciplina de História ensinada nas escolas brasileiras no período colonial era
baseada na erudição, não havia nenhuma preocupação com a realidade social do Brasil.
No Império, a partir de 1822, mesmo com a expulsão dos jesuítas, a educação
brasileira continuou restrita a elite. O processo ensino aprendizagem passou a ser direcionado
por leigos, as aulas régias (particulares), mas nada mudou em relação às aulas de história que
continuaram voltadas para datas, heróis e fatos.
Houve por parte do governo central, uma grande preocupação com o Ensino Superior,
enquanto que a educação básica que seria a base ficou relegada aos mandos das elites
regionais que governavam as províncias. O professor era limitado a apresentar a história de
acordo com a vontade da elite governante e acabava por desenvolver ainda mais as
desigualdades sociais.
Com a proclamação da República em 1889, apesar da esperança de mudança, o ensino
continuou direcionado pela elite governamental e de acordo com a tradição positivista, a
história continuava pouco crítica, factual e destacando trabalho de governadores e presidentes.
A única sinalização de mudança se deu a partir de 1930, com a Escola Nova , que
procurou dar voz ativa ao aluno, porém as suas transformações não se materializaram a nível
de educação pública. Confirma Nemi:
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Assim, enquanto a Constituição de 1891 manteve o ensino de História nos
moldes alientantes do período colonial, a de 1934 sob a influência da Escola
Nova, permitiu uma maior criticidade entre o processo histórico, ao tornar o
aluno agente do seu conhecimento.

O estabelecimento do Estado Novo (1937) abortou todos os movimentos populares
reivindicatórios e inaugurou no Brasil um período de repressão. A população perdeu o direito
de discutir as questões do ensino e o governo a tomar as decisões.
A Constituição outorgada de 1937, não apenas separou o ensino secundário do
profissionalizante como também expandiu a rede oficial de ensino como base no clientelismo
político.
O “ensino para todos” transformou-se num meio capaz de ampliar as bases eleitorais
das elites regionais e de preparar a mão de obra necessária ao desenvolvimento do capitalismo
no Brasil. Nesse contexto o ensino de história voltou a ser um instrumento de reprodução de
valores dominantes, os nomes e data eram fundamentais.
Com a redemocratização, de 1945 a 1964, a história passou a ser vista como um
disciplina importante para que o homem assumisse uma postura crítica diante da vida, mas
com o golpe militar em 1964 implantou-se uma ditadura e história novamente foi relegada a
segundo plano, chegou a se unir com a geografia, dando origem aos Estudos Sociais.
Mas, mesmo nos anos 80, com a abertura política, a história tem sido ensinada ainda
não se preocupa com a realidade social do Brasil. Nomes de heróis e datas são destacados e
descontextualizados.
Atualmente a aula de história deve nascer da própria historia, através da analise da
dimensão temporal da vida social, expressa nas transformações operadas pelo homem no
tempo. A história deve permitir uma compreensão da realidade, levantando a possibilidade de
mudanças a serem realizadas pelo homem com o objetivo de ampliar suas experiências
coletivas.
O ensino de história deve levar o educando a entender que ele é parte da história e
responsável pelas transformações em sua comunidade. Este educando é agente do processo
histórico, que se reconhece como cidadão, com possibilidades de criar atitudes coletivas que
busquem o bem de todos.
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A AULA DE HISTÓRIA: JUNÇÃO TEORIA E PRÁTICA.
A partir dos anos 80, com a redemocratização do Brasil, as teorias criticas, as ideias
marxistas e a psicologia social começam a ser divulgadas no país e a proposta construtivista
O meio social tem importância na aquisição de conhecimentos e aprendizagem de
conceitos pelos estudantes. Portanto, torna-se fundamental, na prática do ensino de história,
que o professor crie situações de vivências coletivas para as crianças trocarem experiências.
Esta é a proposta construtivista de Jean Piaget. Confirma Nemi:
Na proposta construtivista, educar é dar condições ao aluno de construir,
com o auxilio do professor, seu processo esnino-aprendizagem, adquirindo
uma consciência cada vez maior das questões culturais e sociais, visando
torna-lo um cidadão ao longo da vida escolar. (1996, p. 36)

A proposta piagetiana a favor da realização de experiências pelos alunos, não significa
que estes devam fazer atividades de modo isolado, mas com o professor orientando e
mediando o processo ensino-aprendizagem.
Uma escola construtivista será um rico espaço de trocas cosntantes, interessando cada
vez mais o aluno e aumentando cada vez mais os seus conhecimentos.
O ensino de história deve levar o educando a entender que ele é parte da história e
responsável pelas transformações em sua comunidade. Este educando é agente do processo
histórico, que se reconhece como cidadão, com possibilidades de criar atitudes coletivas que
busquem o bem de todos.
O pensamento de Vigotsky também nos auxilia a entender a função do docente no
processo de aprendizagem dos alunos. Esse pensador tinha como foco principal de seus
estudos a necessidade de formar cidadania e criar responsabilidade social nas crianças.
A questão central para Vygotsky é a aquisição de conhecimentos pela interação do
sujeito com o meio, daí ser denominado sócio-interacionista. Baseando-se nessa preocupação,
Vygotsky

criou

uma

metodologia

denominada

sócio-histórica,

onde

associa

o

desenvolvimento humano à convivência social.
Confirma Bittencourt:
No que se refere ao modo pelo qual os conceitos são formados, a ênfase
maior da teoria de Vygotisky recai na aquisição social dos conceitos, e não
apenas na maturidade biológica. São consideradas fundamentais, nas
apreensões conceituais, as dimensões historicamente criadas e culturalmente
elaboradas no processo de desenvolvimento das funções humanas superiores,
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notadamente a capacidade de expressar e compartilhar com os outros
membros do seu grupo social todas as suas experiências e emoções. (2004, p.
187)

Dessa forma o ensino de história torna-se valioso para uma interpretação social e
política da realidade. Portanto torna-se necessário que os conteúdos de história sejam
contextualizados de acordo com a realidade dos estudantes. Nessa perspectiva, a interação
acontece desde o nascimento da criança, no convívio familiar. À medida que a criança cresce
ela passa a construir conceitos.
Para compreender a história como um processo, no qual interagem forças sociais em
conflito e em constantes mudanças, os conceitos precisam estar bem apreendidos pelas
crianças.
Na escola, os conceitos que foram apreendidos no cotidiano de forma espontânea, vão
ser formalizados cientificamente, o mediador e sistematizador desse processo será o professor.
Segundo Nemi, “o professor vigotyskano é ativo e participante. Ele intervém na
aprendizagem supondo que o aluno possui conhecimentos que podes ser reelaborados e
aprofundados.”
Prática Pedagógica Inovadora
Dentro dessa perspectiva de Piaget e Vygotsky, percebe-se a importância de integrar o
aluno de forma direta ao aprendizado, seja na prática de experiências mediadas pelo professor
ou ainda de forma mais profunda sistematizando historicamente o conhecimento do aluno.
A partir desta constatação, foi realizada uma experiência com alunos de um curso de
Pedagogia, de uma Instituição particular em Goiânia, Goiás, dos anos 2011 a 2014. A
disciplina ministrada era Fundamentos e Metodologia em História.
Essa disciplina tem como objetivo preparar os pedagogos para o ensino de História e
tem como conteúdos, os pressupostos teóricos metodológicos da história, a constituição do
conhecimento histórico escola, a pesquisa histórica e pesquisa no ensino da história, a história
do ensino de história, as novas linguagens no ensino de história, a construção de conceitos
históricos e de noções de tempo, o uso de fontes históricas como recursos didáticos, a análise
de material didático em história, a concepção de instrumentos de avaliações no ensino de
história, as práticas interdisciplinares e a produção de materiais didáticos como instrumentos
de avaliação no ensino de história.
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Dentro desse conjunto de conteúdos, alguns foram selecionados para serem
ministrados de forma prática. O objetivo desse trabalho seria, alem de fazer com que os
alunos vivenciassem a experiência de aulas práticas, pudessem também, no futuro, como
professores, fazer o mesmo com os seus alunos.
A experiência escolhida para ser apresentada neste artigo, diz respeito ao primeiro
conteúdo abordado na disciplina de Fundamentos e Metodologia em História: O que é
história, quem é o historiador e o que são fontes históricas.
Segundo Bittencourt:
As justificativas para a utilização de documentos nas aulas de história são
várias e não muito recentes. Muitos professores que os utilizam consideramnos um instrumento pedagógico eficiente e insubstituível, por possibilitar o
contato eficiente e insubstituível, por possibilitar o contato com o real, com
situações concretas de um passado abstrato, ou por favorecer o
desenvolvimento intelectual dos alunos em substituição de uma forma
pedagógica limitada à simples acumulação de fatos e de uma história linear e
global elaborada pelos manuais didáticos. (2004, p. 327)

Fazer uma relação entre documentos históricos reais com situações concretas, vão
levar o aluno a entender que ele tem uma história, que o presente depende do passado e que a
história é uma construção coletiva. As transformações da sociedade dependem de cada um de
nos.
A proposta inicial do trabalho foi a de orientar os alunos para uma pesquisa sobre a
sua família, onde o tema seria: “Minha História”. A maioria dos alunos se mostrou
apreensivos e ansiosos em relação à pesquisa, com reações do tipo: “Eu não vou conseguir”;
“Minha família é de outro Estado”; “Não conheço a família do meu pai.”; Etc.
Foi explicado aos alunos que antes de escreverem a história, pois esta seria a última
etapa, teriam que organizar todas as fontes históricas, de forma separada, primeiro as escritas,
depois as não escritas e as orais. Essa estratégia permitiu que os alunos pudessem trabalhar de
forma organizada e sistematizada, respeitando a sequencia temporal. Febvre, apude Cadiou,
justifica: “A história se faz com documentos escritos, quando existem. Mas pode e deve ser
feita como toda engenhosidade do historiador... (...)”.
Desse modo os alunos passaram a vivenciar o oficio do historiador e se jogaram na
pesquisa, onde por diversas vezes desabafaram: “Viajei para a casa dos meus avós.”; “Meu
pai fez um relato sobre o meu nascimento.”; Etc.
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Sobre os documentos orais, que são os relatos e as entrevistas, Hassner, apud Cadiou,
justifica sua importância:
O historiador é o primeiro, a saber, que o testemunho, se não for seu
inimigo, não se encontra numa posição mais apropriada para compreender os
fatos que traz a seu conhecimento. Se obtendo algumas precisões, o
pesquisador pode melhor considerar as pressões que são exercidas sobre os
atores, nem sempre estes conseguem admitir que os resultados de sua
política e a percepção dos seus interlocutores podem estar longe de seus
objetivos iniciais. (2007, p. 139)

Para tanto, os alunos, a partir dos relatos, vão conhecendo suas histórias passadas e
compreendendo ate mesmo características de suas personalidades. Vão se encontrando como
historiadores de suas próprias histórias.
Ao findar a pesquisa, que durou aproximadamente dois meses, os alunos puderam
escrever as histórias de suas vidas. Munidos de todas as fontes históricas possíveis e
obedecendo a uma sequencia temporal, concluíram o trabalho.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa revelou a importância do domínio da disciplina de história para os
professores da Primeira Fase do Ensino Fundamental, uma vez que estes são formadores de
opinião e, portanto responsáveis pelo conhecimento formação de seus alunos. A disciplina de
história dará suporte para a concretização desse objetivo.
Percebeu-se também que apesar da história política do Brasil ter vivenciado momentos
de ditadura, onde a disciplina de história foi tolhida de sua real função, houve uma evolução
política e com a redemocratização essa disciplina reencontrou seu papel, que é o de despertar
o senso critico e levar o aluno a se entender como parte da história, ou seja, compreender que
as transformações na sociedade dependem dele.
Dentro dessa perspectiva, foi possível verificar através da junção da teoria e prática
nas aulas de história, que dessa forma, alem do aluno se envolver nas aulas, ele compreende
que faz parte da história e se entende como um cidadão.
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RESUMO
Este trabalho visa refletir sobre o autismo e a sua inserção da criança autista na escola regular.
Igualmente as possibilidades de aprendizagem dessa criança. Segundo Leboyer (2007) “são
chamados autistas as crianças que tem uma incapacidade de desenvolver relações sociais; um
déficit no desenvolvimento da linguagem; respostas anormais ao meio ambiente, em
particular, estereotipias gestuais e uma resistência a mudança. Os perfis irregulares das
habilidades e dos déficits são características bem documentadas nos alunos com autismo.
Também estão entre os mais difíceis para se desenvolver programas específicos. Um aluno
autista pode ter a habilidade extraordinária de estabelecer relações espaciais ou de entender
conceitos numéricos, mas ser incapaz de usar estes pontos fortes por causa das limitações
organizacionais e de comunicação. Assim como cada criança, cada autista possui suas
características. Existem diferentes níveis de autismo, o que aumenta o desafio no trabalho
pedagógico. Os profissionais em educação possuem qualificação adequada para receber essas
crianças em suas salas de aulas? Possuem domínio de práticas pedagógicas para o trabalho
com os mesmos? Estão preparados emocionalmente e psicologicamente para lidar com
situações dessa natureza? A pesquisa configura-se por um estudo de caso realizado com uma
criança de 5 anos de idade matriculada em uma escola particular na rede regular de ensino
situada na cidade de Goiânia-Go. Foram realizadas observações, entrevistas com a professora
e com os pais e a experiência de uma das integrantes do grupo como professora de apoio que
acompanhou o aluno no período de 12 - meses.
PALAVRAS-CHAVE: Autismo; Educação Inclusiva; Práticas pedagógicas.
ABSTRACT
This paper aims to reflect on autism and their inclusion in the regular school. Likewise the
same learning opportunities. According Leboyer (2007) "are called autistic children who have
an inability to develop social relationships; a deficit in language development; abnormal
responses to the environment, in particular sign stereotypies and a resistance change. The
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irregular profile of the skills and deficits are well documented characteristics in students with
autism. Are also among the most difficult to develop specific programs. An autistic student
may have the extraordinary ability to establish spatial relationships or understand numerical
concepts, but be unable to use these strengths because of organizational constraints and
communication. Just as each child, each has its autistic characteristics. There are different
levels of autism, which increases the challenge in pedagogical work. Professionals in
education have adequate qualifications to receive these children in their classrooms? Have
domain techniques and methods to work with them? Are emotionally and psychologically
prepared to deal with such situations. The research set up by a case study that will be
conducted with a child 5 years of age enrolled in a private school in the regular school system
in the city of Goiania-Go. Observations, interviews with the teacher and the parents and the
experience of one of the group members as support teacher will be held.
KEYWORDS: Autism. Education. Inclusive Education.
INTRODUÇÃO
O objetivo da educação inclusiva é atender a todos os alunos sem distinção, e
nisso inclui-se o aluno autista. Sabe-se que as principais características da síndrome autista
são: uma tríade que afeta as áreas da socialização, comunicação e do comportamento, o mais
comprometido é a interação social. Portanto com base nessa problemática como ocorre o
ensino-aprendizagem do aluno autista na proposta inclusiva?
O distúrbio afeta cada pessoa de forma diferente por isso é necessário mergulhar
na afetividade do autista: descobrir seus interesses, desejos, sonhos possibilidades,
dificuldades, enfim, conhecê-lo bem. Em termos pedagógicos, o professor precisa descobrir
quais habilidades seu aluno já possui e quais ele precisa adquirir. É necessária uma adaptação
curricular respeitando a especificidades de cada aluno, o professor deve se preparar para
receber e assim incluir esse aluno. É de fundamental importância a parceria escola /família
para que a aconteça à aprendizagem.
Objetiva-se analisar por meio de um estudo de caso os desafios do ensino e
aprendizagem da criança autista na Educação Infantil. Isto requer que se reflita sobre a
formação do professor para a inclusão educacional e compreenda a importância da família no
desenvolvimento da criança com autismo.
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Justifica-se a escolha do tema por que se observa o crescente número de crianças
portadoras da síndrome de autismo matriculado na rede regular de ensino, amparadas
legalmente. Segundo Cunha (2010) não existe ainda um consenso quanto á abordagem de
tratamento mais adequado para o autismo, em razão de multiplicidade de fatores e sintomas
que interferem no desenvolvimento natural.
Devido à complexidade e o fato de cada criança autista ser única, surgiu a
seguinte inquietação: o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a aprendizagem realmente é
possível? É de que forma ela se dá?
A pesquisa configura-se por um estudo de caso e foi realizada com uma criança de
5 anos de idade matriculada em uma escola particular na rede regular de ensino situada na
cidade de Goiânia-Go. Foram realizadas observações, entrevistas com a professora e com os
pais e o acompanhamento sistemático in loco da professora de apoio da crianç no período de
um ano.
TRAJETÓRIA TEÓRICA E HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do
Império com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854,
atual Instituto Benjamin Constant – IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, atual
Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, ambos no Rio de Janeiro (BRASIL, 2010,
p. 10).
No início do século XX é fundado o Instituto Pestalozzi - 1926, instituição
especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; em 1954 é fundada a
primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE e; em 1945, é criado o
primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superlotação na Sociedade
Pestalozzi (BRASIL, 2010, p. 10).
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – (LDBEN) 4024/61
“fundamenta o atendimento ás pessoas com necessidades educacionais especiais,
direcionando o direito dos “excepcionais” á educação, preferencialmente dentro da rede
regular de ensino” (BRASIL, 2010, p. 11). A Constituição Federal de 1988 traz como um dos
seus objetivos fundamentais, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art.3º inciso IV). Define, no
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artigo 205, a educação como um direito de todos (BRASIL, 2010, p. 11). O Estatuto da
Criança e do Adolescente – Lei nº. 8.069/90, no artigo 55, reforça os dispositivos legais
supracitados ao determinar que “os pais ou responsáveis tem a obrigação de matricular seus
filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 2010). Nesta mesma perspectiva o
Alves (2012) enfatiza o artigo 54, cláusula III, que se refere ao atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência que deve ser preferencialmente na rede regular de
ensino.
Para o alcance das metas de educação para todos, a Conferência Mundial de
Necessidades Educativas Especiais: Acesso e Qualidade, realizada pelo governo da Espanha
em colaboração com a UNESCO e realizada em Salamanca, no período de 07 a 10 de junho
de 1994. Seu objetivo foi definir a politica é inspirar a ação dos governos, de organizações
internacionais e nacionais de ajuda, de organizações não governamentais e de outros
organismos na aplicação da Declaração de Salamanca, de organismos na aplicação da
Declaração de Salamanca, de princípios, politica e pratica para as necessidades educativas
especiais. (ALVES, 2012, p. 108).
A Declaração de Salamanca é de princípios, politica e pratica para as
necessidades educacionais especiais e representa um “extraordinário avanço
ao estender, de uma maneira abrangente as preocupações internacionais com
o bem estar dos portadores de deficiência á área especifica da educação, no
contexto do programa da UNESCO de educação para todos” (CARVALHO,
2013, p. 77).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96, no artigo 59,
preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos
e organização específicos para atender às suas necessidades quebrando o paradigma da
adaptação somente por parte do aluno. Assegurando o direito de todas as pessoas de estudar
em escola regular, como se pode constatar no Decreto nº 3.298/ano, que regulamenta a Lei nº
7.853/89 , a seguir:
[...] ao dispor sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa
Portadora de Deficiência, define a educação especial como uma modalidade
transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, enfatizando a atuação
complementar da educação especial ao ensino regular (BRASIL, 2010,
p.12).

Entende-se que a educação inclusiva define que uma modalidade de ensino deve
permear todos os níveis de ensino, pois independente de raça, credo, idade, condições físicas
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todos tem direito de estar e permanecer na escola, sendo responsabilidade dos órgãos públicos
competentes oferecerem condições de ingresso e possibilidades para o processo ensinoaprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais. As Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º,
determinam que:
“Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às
escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma
educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).”

Assim sendo, é possível perceber uma mudança nas condições para o atendimento
dos educandos com necessidades educacionais especiais, fica assim claro que é a escola que
precisa se adequar e não o inverso, pois são as escolas que precisam se organizar para incluir
a todos os alunos com condições adequadas para uma educação de qualidade.
Neste contexto, a Lei nº 12.764/2012 trouxe um novo olhar para a inclusão do
autista na escola regular pela Politica Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista,
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da
Pessoa comTranstorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua
consecução.
§ 1o Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do
espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma
dos seguintes incisos I ou II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da
interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação
verbal e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade
social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível
de desenvolvimento;
II - padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e
atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais
estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessiva
aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses
restritos e fixos.
Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com
transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular,
nos termos do inciso IV do art. 2o, terá direito a acompanhante
especializado.

No Brasil o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca que
“o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola
inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”. Ao estabelecer objetivos e metas
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para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais
especiais , aponta um déficit referente à oferta de matrículas para os alunos com deficiência
nas classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao
atendimento especializado (BRASIL, 2010 p. 13).
A meta quatro do PNE atual diz que:
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados
(BRASIL, 2013).

De acordo com os documentos legais a educação inclusiva concebe a escola como
um espaço de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades,
expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se
desenvolvem como cidadãos, nas suas diferenças. Nas escolas inclusivas ninguém se
conforma a padrões que se identificam os alunos como especiais e normais, comuns. Todos se
igualam pelas suas diferenças (BRASIL, 2010, p. 8).
CONHECENDO O ESPECTRO AUTISMO
Segundo SILVA (2012) A palavra “autismo” deriva do grego “autos” que
significa “voltar para si mesmo”. A primeira pessoa a utilizá-la foi o psiquiatra austríaco
Eugen Bleuler, em 1911, para descrever uma das características de pessoas com
esquizofrenia, se referindo ao isolamento social dos indivíduos acometidos. (SILVA, 2012
p.159)
Leo Kanner, psiquiatra autríaco, naturalizado americano, publicou as primeiras
pesquisas relacionadas ao autismo em 1943. Ele constatou uma nova síndrome na psiquiatria
infantil denominada, a princípio, de distúrbio autístico do contato afetivo. A denominação de
Kanner deve-se á observação clínica de crianças que não se enquadravam em nenhuma das
classificações existentes na Psiquiatria Infantil Kanner observou crianças com uma
inabilidade no relacionamento interpessoal que diferenciava de outras patologias, bem como
atrasos na aquisição da fala e dificuldades motoras (CUNHA, 2010, p.20).
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O autor segue dizendo que o autismo pode surgir nos primeiros meses de vida,
mas, em geral, os sintomas tornam-se aparentes por volta da idade de três anos. Percebe-se na
criança o uso insatisfatório de sinais sociais, emocionais e de comunicação, além da falta de
reciprocidade afetiva. A comunicação não verbal é bastante limitada, as expressões gestuais
são inexistentes, porque a criança não atribui valor simbólico a eles. Geralmente quando quer
um objeto costuma utilizar a mão de algum adulto para apanhá-lo. Não costumam apontar ou
fazer gestos que expressem pedidos. A criança autista tem dificuldade para responder a sinais
visuais e, normalmente, não se expressa mimicamente, mesmo quando estimulada.
A taxa média de prevalência do Transtorno Autista em estudos epidemiológicos é
de cerca de 15 casos por 10.000 indivíduos, e é quatro a cinco vezes mais comum entre os
meninos do que entre as meninas, independentemente de origem racial ou social, conforme
Manual Diagnostico e Estatístico de Transtornos Mentais, publicado pela American
Psychiatric Association (DSM-IV-TR).
Para Silva (2012) não há como negar a influência biológica, mas ainda são os
primeiros passos para a identificação das reais causas dessas alterações. Vale lembrar que
cada autista tem suas características e limitações próprias, ou seja, um autista dificilmente se
comportará igual a outro autista.
A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E O ALUNO AUTISTA
A formação dos profissionais da educação é muito importante para o
desenvolvimento da educação inclusiva. Essa formação é fundamental para lidar com um
aluno NEE, e neste caso um aluno autista. É importante que os professores se sintam
estimulados na busca do crescimento profissional contínuo teórico-prático.
Segundo Alves (2012) “por lei, ele deverá pertencer a uma escola. O sistema de
certa forma tem de ser cumprido, mas não há uma preocupação na preparação do profissional
que irá receber e lidar com a pessoa com necessidade especial” (p. 54). O autor refere-se
ainda ao fato do educador inclusivo precisar ter clareza e preocupação com o caminho que
terá que percorrer para conseguir alcançar os objetivos.
Cunha (2010) nos trás que não há como falar de inclusão sem mencionar o papel
do professor. É necessário que ele crie condições de trabalhar com a inclusão e na inclusão.
Na verdade, a inclusão escolar inicia-se pelo professor. Deve-se ter um olhar para o seu
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potencial, ver o aluno com grandes capacidades de aprendizagens como os outros alunos
típicos. Não olhar para as dificuldades, mas para suas potencialidades.
Ensinar o aluno autista exige do professor adaptações, planejamentos que atinge
seu objetivo, na realidade a do aluno. É importante conhecer o aluno, através de suas
habilidades, seus interesses. O autista possui um repertorio de interesses restritos, por isso o
professor precisa observar, para conhecer e cativá-lo, criar vínculos afetivos antes de se iniciar
esse processo de ensino.
Para Cunha (2010) o exercício de um bom professor começa pela observação. E
para observar e preciso saber o que observa. E, para saber o que observa é necessário
formação. Enquanto o aluno com autismo não adquire autonomia necessária, é importante que
ele fique sob o auxilio de uma profissional capacitado, para que dê suporte para o professor
em sala de aula que Poe sua vez utilizará práticas especificas de ensino.
A condição da inclusão baseia-se também na forma de construir o currículo
escolar, na forma de olhar da escola, o aluno e o professor. Fica a cargo do professor se
preparar e buscar informações quando receber em sua classe um aluno com necessidades
educacionais especiais.
INCLUSÃO DE UMA CRIANÇA AUTISTA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE
REGULAR DE ENSINO
Esta pesquisa foi realizada ao longo de um ano de acompanhamento de um aluno
autista. Os dados fazem parte da pesquisa in loco de uma professora apoio do aluno em sala
de aula de uma escola regular. Também foram entrevistadas a mãe do aluno e a professora
regente do aluno.
O aluno JC em questão tem cinco anos de idade, seus pais, a mãe administradora
de empresas e o seu pai policial rodoviário federal. JC possui síndrome do autismo,
diagnosticado e nasceu segundo a mãe, de uma gravidez planejada e desejada. A mãe relata
que procurou o médico para realizar o tratamento para engravidar aos 30 anos, pois já tinha
um filho de 15 anos. Foram realizadas três fertilizações in vitro, sendo que a concepção se deu
na terceira tentativa. Embora a gestação sendo de gêmeos, tudo ocorreu bem e a gestação foi
aparentemente normal, não teve nenhum contato com produtos químicos e nenhum trauma. O

1123	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

parto foi uma cesariana e as crianças nasceram prematuras com 34 semanas devido ao fato de
ser uma gravidez de gêmeos.
Devido ao fato de serem gêmeos a mãe relata que só amamentou as crianças por
dois meses, pois seu leite materno não foi suficiente para os dois. Teve um desenvolvimento
neuromotor normal até um ano e meio, e não teve nenhum problema com alimentação. Com
um ano e dois meses começou a andar, porém não desenvolvia a fala, só balbuciava silabas
ate um ano e meio. Foi aí que a mãe começou a desconfiar que houvesse algo de errado, pois
sua irmã gêmea se desenvolvia normalmente e JC apresentava outro desenvolvimento.
Segundo Silva (2010) cada pessoa tem seu tempo de amadurecimento, suas preferências e seu
jeito de ser. Porém, no caso do autismo, é a conexão com o mundo que está prejudicada (p.
25).
Brito (2014) descreve que o autismo é como uma alteração comportamental que
afeta a capacidade da pessoa em se comunicar, estabelecer relacionamentos e a responder
apropriadamente ao ambiente em que vive. (p.23). Foi aí que com dois anos, através do
neuropediatra veio o diagnóstico de autismo, segundo a mãe foi um momento mais difícil de
suas vidas. Silva (2012) ressalta que “entrar em um consultório e ouvir a palavra autismo,
ainda que o médico tenha citado como apenas uma das hipóteses, não é nada fácil”, pois o
autismo ainda é um transtorno complexo e que traz consigo muito preconceito.
A mãe ainda relata que “o filho é uma criança afetuosa e obediente, apresenta
estereotipias que são: pulos, flaps e emite sons” (fala da mãe). De acordo com Silva (2012)
esta é uma característica da primeira categoria de “comportamentos motores estereotipados e
repetitivos, como pular, balançar o corpo e /ou as mãos, bater palmas, agitar ou torcer os
dedos e fazer caretas” (p. 39).
A criança foi matriculada em uma escola particular situada em Goiânia, com
alunos de classe média alta, na turma de quatro anos na Educação Infantil. Foi acolhido na
sala por uma professora que tinha experiência com crianças especiais, porém, não com
autistas, segundo ela se sentiu surpresa e cheia de expectativas. A mesma contou com o apoio
de uma estagiária que ficaria tão somente por conta da criança, pois conforme Brito (2014) no
início, o educando Transtorno Expectro Autista (TEA) pode precisar de muita atenção. O
primeiro contato com a criança foi de aproximação tanto por parte da professora quanto da
estagiária, a adaptação foi muito difícil, pois ele rejeitou qualquer tentativa de entrar na sala,
porém à medida que a estagiária se esmerava na conquista a criança cedia.
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O ambiente escolar é acolhedor, a sala de aula bem ilustrada, com muitos murais e
um painel de rotina do aluno JC que sempre quando ele chega à sala é conduzido para que
sejam indicadas as atividades que serão realizadas no dia. Esta forma de apresentar as
atividades aos alunos autistas proporcionam a “compreensão dos educandos em relação á
rotina adotada na escola” (BRITO, 2014, p. 60).
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DA CRIANÇA AUTISTA
Com o passar do tempo a estagiária percebeu que a criança se recusava a entrar na
sala de aula e sempre se direcionava a salinha e isso causou preocupação na estagiária e na
professora que sempre participou e se mostrou atuante no trabalho com a criança. Foi aí que a
coordenação percebeu que a tentativa não havia dado certo e a criança voltou a realizar suas
atividades na sala junto com os demais. Ocorreu simultaneamente uma mudança nas
atividades da criança, foram tiradas as atividades em folha e inseridas atividades práticas,
concretas e lúdicas, pois segundo o mesmo autor o trabalho deve propiciar aquisição de
habilidades que tenham funções práticas, trabalhar mais o concreto que o abstrato. Foi isso
que a estagiária buscou fazer. Inseriu algumas atividades que a turma fazia, mas de forma
diferente começava por algo que a criança mais gostava. Começava sempre suas atividades
com a música o que lhe dava prazer, quando era inserida a atividade a criança se estressava e
apresentava comportamento agressivo, as orientações eram para não ceder ao comportamento
da criança. Foi solicitada a estagiária contivesse a criança e realizasse a atividade, porém foi
perceptível, segundo a estagiária, que tal comportamento só estressava mais a criança. Juntas,
professora e estagiária procuraram suas próprias estratégias. Foi possível essa interação, pois,
estagiária, por acompanhar o aluno desde o inicio do ano, o conhecia bem e procurou
antecipar-se ao “estresse” da criança. Quando percebia que a criança começava a apresentar
comportamento desorganizado como: gritar, “fazer birra ”, parava a atividade e lhe
proporcionava algo prazeroso, como passear no parque da escola, fazia um combinado de
ficarem ali alguns minutos e voltar para a atividade, o que às vezes acertava.
O trabalho com o aluno JC durante o ano aconteceram muitas tentativas, erros e
acertos devido o seu grau elevado de autismo, e não possuir linguagem oral. Brito (2014) diz
que alguns autistas mantêm a comunicação verbal intacta, e isso dificultou bastante o
trabalho.
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Outro fator que dificultou o trabalho, foi a falta da participação efetiva da família
e de uma equipe multidisciplinar, pois a criança quando chegou a escola não possuía
acompanhamento psicológico, que só aconteceu depois de muita insistência por parte da
coordenação. Foi possibilitado ao aluno atendimento de uma fonoaudióloga e uma
musicoterapeuta, doutora em educação, tornando-se um suporte importante para o trabalho
com o JC.
Segundo Cunha (2010), O entendimento das dificuldades de aprendizagem do
aluno implica um olhar extensivo à família, para uma melhor aplicação de todas as etapas do
processo da sua educação. “Uma grande ajuda para todos os indivíduos com autismo,
independente do grau de severidade, vem das relações familiares, em razão do enfoque na
comunicação, e na interação social e no afeto (CUNHA, 2010, p. 89)”.
Outro desafio vivenciado tanto pela própria professora, quanto pela estagiária, foi
o de, em diferentes momentos, não saber lidar com as reações e atitudes de J.C e a frustração
de não avançar nas propostas de atividades para ele. Outro fato que angustiava e preocupava
tanto a professora quanto a estagiária, era o fato de muitas vezes a criança apresentar
comportamento agressivo, como: puxar cabelo, tentar morder e causar ferimentos com as
unhas. Os estudiosos do assunto, entre eles Cunha (2010) ressaltam que é normal em crianças
autistas a birra quando alguém a contraria.
O desenvolvimento cognitivo do aluno foi percebido nas pequenas ações, pois
segundo BRITO (2014) todo autista é único e que não se pode partir do pressuposto que este
ou aquele aluno não consegue aprender, mas que todos têm capacidade diferenciada de
aprender. O autismo tem variações de graus, assim como a capacidade de aprendizagem.
Como a criança apresentava muita dificuldade na coordenação motora fina a
atividade estava sendo mecânica e improdutiva, pois a estagiária quem conduzia todos os
movimentos. Outro fato que foi marcante no inicio foi a transferência da criança para uma
“salinha reservada” onde eram realizadas suas atividades, tal conduta se deu por sugestão da
coordenação, pois a criança apresentava muita dificuldade de concentração, devido a
quantidade de informações na sala de aula.
Para Brito (2012) a sala de aula para crianças com TEA deve ser estruturada de
forma a trazer uma organização para o educando, evitando poluição visual e elementos
surpresa. Em relação ao aluno JC um fator que contribuiu para a mudança de comportamento
foi o preconceito da mãe, por falta de informação. Os procedimentos em relação ao aluno JC
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eram acompanhados pela mãe. A criança era recebida na sala de aula, realizava atividades
coletivas de socialização, porém na hora das suas atividades era conduzida pela estagiária à
“salinha reservada”. A educação nas escolas inclusivas, independente do grau de severidade,
deve ser vivenciada individualmente na sala de recursos e na sala de ensino comum,
favorecendo a sociabilidade, porque incluir é aprender junto. A sala de recursos precisa ser
simples, sem muitos objetos para que não haja estímulos em demasia (CUNHA, 2010, p. 3233).
Como foi citado anteriormente o trabalho com o aluno durante todo o ano se deu
com tentativas, pois o mesmo não conseguia se concentrar e nem mostrava interesse por nada.
Outro fator que desafiava mais era a falta de linguagem oral. Segundo Cunha (2010) a
linguagem para a comunicação social demanda em sua essência a abstração e, por isso, ela se
torna extremamente literal e desprovida de símbolos no universo autístico.
A primeira atividade desenvolvida foi a da “caixa com furos e canudos” com o objetivo de
manter a criança concentrada, coordenação dos movimentos, coordenação motora fina e
seguir comandos.

Figura 1: Atividade para coordenação motora

Figura 2: Atividade para coordenação motora com comandos de cores.
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Com esta atividade os objetivos alcançados foram de seguir comandos, pois,
quando a estagiária dava o comando, como: “pegar o canudo” ele pegava, porém, não
desenvolveu autonomia para colocar o canudo no furo, necessitando de auxilio. Em alguns
momentos a estagiária lançava desafios que não eram propostos, como o de “pegar o canudo
vermelho” raras vezes a criança acertava.
Outra atividade que também foi explorada foi a de circuito, onde o objetivo era
desenvolver coordenação motora ampla, equilíbrio, movimentos como subir, descer, dentro e
fora. Segue algumas ilustrações
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RESUMO
O presente trabalho avalia o estágio, realizado por estudantes de 2º e 3º grau junto a empresas,
órgãos públicos e instituições de ensino. Pondera os elementos essenciais àformação do
contrato de estágio tipificado na lei 6494/77 e decreto 87497/82, as espécies deestágio e os
sujeitos desta relação de estudo e trabalho. Argui a valoração do trabalho e a Constituição
Federal, bem como os princípios do Direito do Trabalho aplicáveis ao caso. Aborda as
principais formas de utilização inadequada desse instrumento, e que facilitam o desvio do real
objetivo do estágio. Considera as principais formas de descaracterização: ausência do termo
de compromisso, o não atendimento à finalidade do estágio, a falta de acompanhamento pela
escola, o abandono do curso e a exigência de jornada de trabalho incompatível, entre outros.
Por fim, salienta a problemática da fiscalização eficaz e como esta tem sido realizada
atualmente. Utiliza-‐se da revisão bibliográfica, do estudo da legislação e da jurisprudência
sobre o tema, utilizando-‐se da hermenêutica para interpretar o ordenamento jurídico vigente.
PALAVRAS-CHAVE: estágio, instituições de ensino, decreto, lei.
ABSTRACT
The present work evaluates the stage, performed by students of the 2nd and 3rd degree with
companies, government agencies and educational institutions. Considering the elements
essential to the formation of the contract of stage typified in Law 6494/77 and Decree
87497/82, the species of stage and the subject of the relationship of work and study. Had been
the valuation of the work and the Federal Constitution, as well as the principles of Labor Law
applicable to the case. It deals with the main forms of improper use of this instrument, and
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that facilitate the deflect of the real objective of the stage. It is considered the main forms of
reclassifying: absence of the term of commitment, no answer to the purpose of the
probationary period, the lack of monitoring by the school, the abandonment of the course and
the requirement of journey to work incompatible, among others. Finally, it highlights the
problem of effective supervision and how this has been done today.
KEYWORDS: stage, educational institutions, decree, law.
INTRODUÇÃO
O estágio é o instrumento que proporciona ao estudante o aperfeiçoamento dos
conhecimentos teóricos obtidos durante a formação escolar, por meio da vivência concreta
junto às empresas, órgãos públicos ou instituições de ensino, podendo aliar teoria e prática.
Referido instrumento é primordial na formação do educando vez que permite
integrar educação e o mundo do trabalho. Ferramenta prática que, se bem aproveitada,
qualificará o aluno e, provavelmente, promoverá a sua entrada no mercado de trabalho.
Também permite, à concedente do estágio, a utilização de força de trabalho especializada a
um custo muito atrativo e, à instituição de ensino a qual o aluno está ligado, o ensino prático
do que se aprende em sala de aula, sem maiores investimentos.
Entretanto,

o

que

se

observa

na

realidade

da

relação

concedente-

estagiárioinstituição de ensino é a desvirtuação da concepção criada pela legislação.
Em face da importância imposta ao trabalho pela Constituição Federal, partir-se-á
do conceito e análise dos elementos fundamentais à formação do contrato de estágio para que
se possa construir uma dialética sobre o tema.
I – RELAÇÃO DE TRABALHO E RELAÇÃO DE EMPREGO
Cada vez mais, o mercado carece de profissionais competentes, preparados para
lidar com circunstâncias novas e para tomar decisões adequadas, baseadas em conhecimentos
técnicos e em experiências.
O exercício do estágio permite ao estudante compreender a realidade e os
processos, enxergar problemas e gerar soluções ao relacionar o conteúdo teórico com as
atividades do dia-‐a-‐dia, seja nas atividades de trabalho, de relacionamento humano, ou como
cidadão.
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A Lei do Estágio possui sua previsão legal desde o ano de 1977; é a lei 6.494/77.
Desde então, percebe-se que o dispositivo legal não é aplicado em seu inteiro teor na vida
prática daqueles que, na teoria, deveriam ser favorecidos.
É corriqueira a fraude, tanto no estágio quanto em outras figuras atípicas de
contrato de trabalho, como na cooperativa, na terceirização, no trabalho temporário, etc.
Quase sempre os contratos são perfeitos formalmente, porém os jovens prestam serviços
comuns, que pouco tem a ver com a sua formação acadêmica. Isto ocorre em razão da
considerável semelhança entre os contratos de trabalho, conforme aponta Alice Monteiro de
Barros (2010), e é de fundamental importância entender a sistemática das relações no âmbito
do Direito do Trabalho, quais sejam, relação de trabalho e relação de emprego.
A relação de trabalho é vínculo jurídico generalista e serve para designar todo ato
em que uma pessoa presta serviços a outra; quer de forma remunerada ou não. O trabalho é
gênero no qual se inclui a espécie emprego. Assim, toda relação de emprego é também uma
relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho envolve uma relação de emprego.
Sobre relação de emprego, esclarece Julpiano Chavez Cortez (1999, p.69):
[...] é a relação jurídica que existe entre o empregado e o empregador,
resultante do contrato de emprego (contrato individual de trabalho).
Portanto, falar em relação de emprego é falar em contrato individual de
trabalho. O que caracteriza a relação de emprego e a distingue de outras
relações jurídicas de trabalho é, especialmente, a dependência, a
subordinação jurídica/hierárquica do empregado em relação ao empregador.

Assim, pode-se resumir os requisitos da relação de emprego em: subordinação,
prestado por pessoa física com pessoalidade, não eventualidade e onerosidade. Neste mesmo
sentido temos o entendimento de Delgado (2010, p.568), aqui com destaque aos efeitos do
contrato de trabalho:
[...] conexos são os efeitos resultantes do contrato empregatício que não
decorrem de sua natureza, de seu objeto e do conjunto natural e recorrente
das cláusulas contratuais trabalhistas, mas que, por razões de acessoriedade
ou conexão, acoplam-se ao contrato de trabalho. Trata-se, pois, de efeitos
que não têm natureza trabalhista, mas que se submetem à estrutura e
dinâmica do contrato de trabalho, por terem surgido em função ou em
vinculação a ele.

Levando em consideração a diferença estampada nos parágrafos acima, é possível
tomar vários exemplos corriqueiros, como alunos do curso de técnico em contabilidade
estagiando como vendedores, ou mesmo os do curso superior em Ciências Contábeis
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trabalhando como bancários; exemplos cujo vínculo de emprego resta patente. São atividades
que, ainda que agreguem experiência ao campo de estudo do educando, ultrapassa os limites
da interação teórica e prática.
Conforme Viana (1996, p.16), a própria lei acaba favorecendo sua ineficácia, na
medida em que o contrato de estágio pressiona os salários da classe operária para baixo e, por
tabela, degrada as condições gerais de trabalho, com a consequente fragilização do sindicato,
a perda da identidade de classe e, entre os trabalhadores, pode implicar até mesmo em disputa.
Torna-‐se fundamental dilatar o espírito crítico, para compreender a fraude, segundo aponta o
mesmo autor, e continua “as fraudes compõem todo um processo de desarticulação, de
precarização e de desmonte do Direito do Trabalho”.
A utilização deste instituto de forma corrompida transforma o instrumento de
aprendizagem em autêntica relação com vínculo empregatício, sem assegurar ao estagiário, os
direitos sociais a que tem direito os empregados. O aspecto formativo deve superar o aspecto
econômico, a fim de que o estágio seja pedagogicamente útil e para que haja compromisso do
sujeito concedente com a sociedade. Contudo, a fraude pode ser de difícil constatação
considerando que, normalmente, os requisitos formais estão todos presentes, sendo cogente
que se busque os aspectos intrínsecos da prestação de serviço, que signifiquem o
desvirtuamento do estágio.
O objetivo do estágio é a qualificação dos futuros profissionais para o ingresso no
agressivo mercado de trabalho, possibilitando-‐lhes o contato precoce com situações que
surgirão no exercício da carreira. Em face das possibilidades de ser utilizado como forma de
fraudar direitos trabalhistas, o estágio -‐ como modalidade especial de prestação de serviços –
deve ser analisado com cautela. Seu pressuposto é a obtenção de experiência prática na linha
de formação do educando e não se presta à obtenção de mão-‐de-‐obra a um custo mais barato.
De tal modo, que para a sua configuração, é necessário a estrita observância das
condições previstas pela lLei nº 6.494/77 e Ddecreto nº 87.497/82, isto é, a realização, pelo
estudante, de atividades de efetiva aprendizagem social, profissional e cultural. O
preenchimento das trinta e nove (39) formalidades legais previstas na lei nº 6.494/74 não se
sobrepõe à realidade dos fatos, especialmente quando o estagiário desempenha atividades
incompatíveis com a complementação do ensino, realizando o mesmo tipo de tarefas sempre,
sem conexão com o estudo teórico, sem acompanhamento e sem vistoria da escola, em
atividades análogas à dos empregados regulares, e que não dizem respeito ao seu curso, em
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desobediência aos critérios fixados na lei. O uso irregular dos serviços de estagiário implica
na caracterização do vínculo de emprego. Todavia, verifica-‐se que a distinção entre a
atividade do estagiário e a atividade do empregado não é aparente. O que os diferencia é,
apenas, a previsão legal. Os preceitos dispostos na lei 6.494/77 e dDecreto 87.497/82, são
indispensáveis, imperativos, de ordem pública, e não podem ser derrogados pela vontade das
partes.
Outrossim, o que se percebe no decorrer do contrato de estágio é o seu desvio por
meio da realização de serviços divorciados da grade curricular, sem conteúdo pedagógico
profissionalizante e sem regular acompanhamento pela escola. Na realidade, trata-‐se de falso
estágio, pelo qual se pretende camuflar efetiva relação de emprego, e no qual ocorre a
exploração do trabalho do aluno.
II- ESTÁGIO x CONTRATO DE TRABALHO
O estágio é forma de trabalho excepcional e não deve usado para fraudar os
direitos trabalhistas e previdenciários. Para analisar o estágio e seus desdobramentos, cumpre
examinar a importância dada ao trabalho pela Constituição Federal. Primeiramente, deve-‐se
levar em conta que a Constituição tem por base princípios fundamentais, que são o referencial
hermenêutico que possibilitam a interpretação de outras normas.
Grande maioria dos direitos sociais, expressos na Constituição Federal, tem como
fundamentos o princípio da dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho e a livre
iniciativa, objetivando à erradicação da pobreza, à redução das desigualdades sociais e, ainda,
à construção de uma sociedade justa e solidária.
A Carta Magna tem estima pelo trabalho pois, além se ser a base da economia é,
ao mesmo tempo, fonte de renda e meio de sobrevivência. Explica-‐se tal assertiva facilmente
uma vez que, da conjugação entre capital e trabalho, dependem a força e o desenvolvimento
econômico do país. O trabalho é a atividade criativa e intelectual, é o esforço físico sem o
qual o capital não origina riquezas. Deve, portanto, ser valorizado e retribuído na medida de
sua relevância. Ele é, muitas vezes, a única fonte de renda a garantir uma subsistência digna
às pessoas.
Só se admite, portanto, o estágio para consolidar os conhecimentos teóricos
adquiridos na escola, ou seja, quando as atividades realizadas preservem estreita
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correspondência com as disciplinas escolares regularmente ministradas, complementando o
ensino e se constituindo em experiências verdadeiramente enriquecedoras para a formação
profissional e pessoal do estudante.
Um grave problema que assola o nosso país é o desemprego. Para a construção de
uma sociedade justa, é indispensável à criação de postos de trabalho, renumerados
dignamente, e que sejam respeitados os direitos trabalhistas e previdenciários. O estágio, para
justificar a não concessão de direitos previstos constitucionalmente, precisa, realmente,
atender à sua finalidade, que é educacional e de preparação profissional.
Atualmente, para garantir um emprego, além da formação profissional, é exigida
experiência, fator chave de contratação. O estágio proporciona a experiência tão necessária,
sem a qual se torna muito difícil a obtenção de um emprego.
O estágio, quando remunerado, reúne os requisitos da relação de emprego:
subordinação ao sujeito concedente, prestado por pessoa física com pessoalidade, não
eventualidade e onerosidade (já definido no item I), mas não quis a lei que assim o fosse.
O contrato de estágio, por se assemelhar muito ao contrato de emprego, tem sido
muito utilizado como modo de fraudar as obrigações trabalhistas e previdenciárias. Trocar
empregados efetivos por estagiários é muito mais interessante economicamente, já que esses
custam menos para as empresas. Observa-se que alunos se sujeitam a ganhar menos para
poderem se sustentar ou pagar os estudos. Ainda nesta esteira, esta substituição implica em
aumento no déficit da previdência social, já que o estagiário não é segurado obrigatório, não
havendo recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa, para estagiário. É claro
que, se este assim o quiser, pode recolher como segurado facultativo, mas não poderá contar
com a ajuda da empresa. Todavia, ao segurado facultativo não são alcançados os mesmos
benefícios que ao segurado-‐empregado, em prejuízo ao estagiário.
O legislador criou o estágio com a finalidade de proporcionar ao estudante o
aprimoramento de seu estudo teórico, através da experiência prática a ser obtida junto a
empresas que atuam na área de formação do aluno, de modo que possa adquirir
conhecimentos específicos da profissão escolhida. Entretanto, face a frequente utilização
deste instrumento de forma desvirtuada, faz-‐se necessária a análise dos “disfarces” utilizados
para mascarar a efetiva relação de emprego o que não seria possível sem o exame dos
princípios basilares do Direito do Trabalho.
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Desobedecidos os requisitos da lei, desconfigura-‐se a figura do estágio, com o
consequente reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, da relação de emprego havida entre as
partes. Conforme se verifica amiúde, as empresas contratam estagiários contrariando a lei e a
ética, objetivando a ocupação de vagas que, de outro modo, seriam preenchidas por
profissionais habilitados e mais caros, por óbvio.
Os requisitos legais para a configuração do estágio se apresentam da seguinte
forma:
a) O trabalho deve ter por escopo a aprendizagem.
O fito do estágio é a qualificação dos futuros profissionais para o ingresso
noagressivo mercado de trabalho, possibilitando-‐lhes o contato precoce com situações que
surgirão no exercício da profissão. Em face da possibilidade de ser utilizado como forma de
fraudar direitos trabalhistas, o estágio deve ser analisado com cuidado. Seu intento é a
obtenção de experiência prática na linha deformação do estudante e não se presta à obtenção
de mão-‐de-‐obra a um custo mais barato. Assim, para a sua configuração, é imprescindível a
estrita observância das condições previstas pela lei nº 6.494/77 e decreto nº 87.497/82, isto é,
a realização, pelo estudante, de atividades de efetiva aprendizagem social, profissional e
cultural.
Verifica-‐se, contudo, que a distinção entre a atividade do estagiário e a atividade
do empregado não é aparente. O que os distingue é, apenas, a previsão legal. Os preceitos
dispostos nas aludidas legislações são necessários, imperativos, de ordem pública, e não
podem ser derrogados pela vontade das partes. Também são peculiares à figura do estágio,
sendo seu alvo único e exclusivamente proporcionar ao estudante exercício prático na
formação profissional, mediante acompanhamento e avaliação pela instituição de ensino.
Exemplos clássicos encontrados repetidamente na jurisprudência são os
estudantes estagiando como operador de máquina reprográfica, bancário e tantos outros, como
bem demonstra o acórdão transcrito:
RECURSO DO RECLAMADO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CONTRATO
DE TRABALHO PRECEDIDO DE CONTRATO DE ESTÁGIO. Prova que
revela o interesse do reclamado, desde o início da relação entre as partes, na
prestação de atividades típicas de bancária, e não no treinamento e
preparação profissional que o contrato de estágio impõe. (RIO GRANDE
DO SUL, TRT4 Região, Recurso Ordinário, Acórdão 00109-2006-015-0400-8, Relator: Des. Carmen Gonzalez, 2007)
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b) Termo de compromisso.
Conforme bem elencam a doutrina e a jurisprudência, desatendidos os requisitos
legais previstos na lei nº 6.494/77 e decreto nº 87.497/82, necessários à regularidade do
contrato de estágio, a relação jurídica mantida entre as partes transmudar-‐se-‐á para relação de
emprego, pela aplicação do art. 3º da CLT, que determina a figura do empregado: pessoa
física, que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e
mediante salário.
Quando não se é observada esta formalidade, o contrato é nulo e, portanto,
presentes os requisitos contidos no artigo 3º, da CLT, que ensejam do reconhecimento da
relação de emprego existente entre as partes. Além do termo de compromisso, também a sua
eventual prorrogação não pode ser verbal ou tácita. Ressalta-‐se que é condição de validade do
contrato de estágio, a assinatura do termo correspondente, exigindo-‐se a pré-‐existência do
termo de cooperação entre a empresa e a instituição de ensino. Nesta mesma esteira, a simples
solicitação de estágio não substituiu o termo de compromisso, que também não pode ser
celebrado durante ou após o estágio, já que a sua elaboração é pré-‐requisito formal. Nele
deverão constar as atividades práticas que o estagiário realizará, em complemento aos estudos
teóricos. O acórdão transcrito bem demonstra esta realidade:
CONTRATO DE ESTÁGIO. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES (LEI Nº
6.494/77). VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO. A caracterização
de estágio depende da configuração de requisitos formais e substanciais, nos
termos da Lei nº 6.494/77. Verificado que a celebração de "Acordo de
Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio" ocorreu após um ano de
prestação de serviços, tem-‐se por não atendido o requisito formal imposto
pelo art. 3.º da norma legal citada, afastando-‐ se, por conseguinte, o caráter
pedagógico das atividades desempenhadas. O Termo de Cooperação
posteriormente firmado não transmuda a natureza da relação empregatícia já
formada. O contrário até seria admissível, quando o estagiário passa à
condição de empregado, mas incabível, ante as circunstâncias indicativas de
inalterabilidade das condições substanciais de trabalho, reconhecer que o
empregado passou, pela mera subscrição contratual, à qualidade de
estagiário. O princípio da continuidade da relação de emprego converge para
a invalidação do contrato de estágio firmado posteriormente. Vínculo de
emprego reconhecido durante todo o período contratual. Recurso ordinário
do Reclamado a que se nega provimento. (PARANÁ, TRT 9ª Região,
Recurso Ordinário 01146-2006-015-04-00-8, Relator: Des. Ubirajara Carlos
Mendes, 2007)

c) Frequência do estudante ao curso.
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A lei 6.494/77 exige a matrícula regular e a efetiva frequência ao curso escolhido
pelo estudante. Matrícula irregular e frequência eventual descaracterizam o contrato de
estágio. Além disso, a jornada deverá se compatibilizar com o horário escolar e com o horário
de funcionamento regular do sujeito concedente, não podendo, em hipótese alguma prejudicar
a atividade escolar do estudante. É possível encontrar na doutrina e jurisprudência inúmeros
exemplos nos quais a empresa altera a jornada de trabalho de estagiário, em prejuízo ao
estudo o que, muitas vezes, implica no abandono do curso por parte do estudante, por
incompatibilidade de horário.
O estágio, neste caso, deixa de cumprir seus objetivos legais, que é o de permitir o
ganho educacional e profissional específico do estudante-‐estagiário. A instituição de ensino
tem o dever de informar ao concedente sobre a frequência do estagiário às aulas. Cogita-‐se da
possibilidade de responsabilizar a instituição de ensino no caso de descumprimento.
Neste sentido, acórdão do Tribunal da 15ª Região, Campinas, onde configura-‐se o
vínculo de emprego para o estudante que abandonou os estudos:
CONTRATO DE ESTÁGIO X VÍNCULO EMPREGATÍCIO -‐ LEI Nº
6.494/77–FORMAÇÃO PROFISSIONAL – FINALIDADEPEDAGÓGICA.
O estágio legalmente constituído e em harmonia com a Constituição Federal,
não permite que se reconheça a existência da relação de emprego, conforme
prevê a Lei nº 6.494/77, justamente por se constituir em oportunidade para
que o aluno adquira experiência prática visando facilitar sua futura
colocação no mercado de trabalho. Entretanto, havendo notícia deque o
estagiário abandonou os estudos, fato corroborado pela não renovação do
contrato com o CIEE, a partir de certa data, no período descoberto pelo
contrato com o CIEE, impõe-‐se o reconhecimento do vínculo de emprego.
Recurso provido parcialmente. (CAMPINAS, TRT 15ª Região, RO 001352004-118-15-00-1, Acórdão 017039/2006, Relator: Des. José Antônio
Pancotti, 2006).

d) Término do curso.
Outra causa de descaracterização é a efetivação do estágio quando já concluído o
curso. É exigência legal que o estudante esteja regularmente matriculado e frequentando
efetivamente as aulas. Todavia, o estágio não pode ser considerado irregular, se a instituição
de ensino exige, para conclusão do curso a realização do estágio após o término do currículo
teórico. Neste caso, embora não frequentando efetivamente as aulas, estes alunos estão
matriculados e somente obterão o diploma após a efetivação do estágio profissional. Mas é
imprescindível que a sua duração esteja fixada na programação didático-‐pedagógica da escola
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e que a sua realização seja necessária para complementar a carga horária do currículo prático,
não sendo possível sua prorrogação, sob pena de tornar-‐se irregular.
Nesta mesma esteira, também na jurisprudência encontram-‐se facilmente vários
casos em que o estágio teve início antes do primeiro dia letivo, embora o aluno estivesse
matriculado do junto à instituição de ensino. O caso abaixo transcrito foi decidido pelo
Tribunal da 15º Região:
ESTÁGIO.
CURSO
REGULAR.
FREQUÊNCIA.
VÍNCULO
RECONHECIDO. O estagiário deve “estar freqüentando cursos de educação
superior, de ensino médio, de educação profissional de nível médio ou
superior ou escolas de educação especial”, para os fins previstos no § 1º do
artigo 1º, da Lei nº 6.494/77 (Medida Provisória nº 2.164-‐40/01 e Lei nº
8.859/94). Uma vez comprovado o término do curso à época da contratação
da trabalhadora, a inexistência de curso regular, a pessoalidade, a
subordinação (horário e ordens), a onerosidade (ainda que a título de
“bolsa”) e a prestação de serviços em atividade-‐fim da empresa, estes não
podem ser considerados como meramente eventuais, impondo-‐se a
manutenção do vínculo empregatício com o tomador dos serviços.
(CAMPINAS, TRT 15ª Região, RO 01429-2005-055- 15-00-3, Relator: Des.
Paulo de Tarso Salomão, 2008).

e) Falta de acompanhamento pela escola.
Para a legitimidade do contrato de estágio não basta que o estudante-‐trabalhador
esteja matriculado junto ao estabelecimento de ensino, mas sim, que os requisitos legais sejam
cumpridos. À Instituição de ensino cabe estabelecer os pré-‐requisitos necessários à condição
de estagiário, sendo impositivo o acompanhamento e inspeção do estágio realizado, sob pena
de nulidade, em face da intenção deste instituto que é integrar o estudante nas rotinas que
enfrentará no futuro, quando efetivamente estiver apto a ingressar no mercado de trabalho.
Ao ampliar o estágio para os alunos do ensino médio não profissionalizante,
ampliou-‐ se, em muito, a possibilidade de fraude. Para exemplificar, transcreve-‐se o acórdão
do Tribunal de São Paulo, no qual ficou demonstrado o desinteresse da instituição de ensino
no acompanhamento do estudante-‐estagiário, motivo mais do que suficiente para a
descaracterização do contrato:
VÍNCULO DE EMPREGO. ESTÁGIO. Contrato de estágio que perdurou
por quase dois anos, cuja participação da instituição de ensino ficou limitada
a assinar o termo de compromisso no início sem nunca ter tomado
conhecimento sobre o desenvolvimento do trabalho. Ausência do requisito
de acompanhamento, avaliação e coordenação da instituição de ensino (Lei
nº 6.494/77, art. 1º). Vínculo de emprego reconhecido. (SÃO PAULO, TRT
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2ª Região, RO 00507-2004-052-02-00-3 Relator: Des. Rafael E. Pugliese
Ribeiro, 2009).

f) Estágio no Ensino Médio.
O estágio profissionalizante é uma configuração de aprendizagem escolar que,
excepcionalmente, exclui o vínculo empregatício. A alteração que introduziu o estágio no
ensino médio genérico foi, segundo muitos doutrinadores, interpretada equivocadamente,
abrindo as portas para fraudes. Defendem que, se o estágio deve propiciar complementação
prática ao ensino teórico, este ensino deve, necessariamente, ser profissionalizante. Afirmam
que está se dando à lei uma interpretação extensiva incompatível com a real vontade do
legislador, que é a proteção ao adolescente, à sua educação e ao seu trabalho, não se
admitindo que os conhecimentos gerais ministrados na escola sejam utilizados como pretexto
para aviltar a proteção do trabalhador adolescente.
É imprescindível, sempre, respeitar o seu direito à educação, previsto na Carta
Magna. Infelizmente, sabe-‐se que tem havido a substituição progressiva de mão-‐de-‐obra
permanente nas empresas por estagiários, sem qualquer acompanhamento profissionalizante
por parte das escolas, o que contraria o dispositivo legal propiciando, inconstitucionalmente,
trabalho sem a respectiva proteção.
Considerando-‐se os princípios constitucionais que tutelam o trabalho, os bens e
valores jurídicos envolvidos e a busca da justiça social na relação capital-‐trabalho, é
inconcebível admitir-‐se o sacrifício do empregado, do emprego e dos direitos trabalhistas e
previdenciários, em prol de um estágio que tem por finalidade apenas complementar simples
formação geral para o trabalho. Transcreve-‐se acórdão, da lavra do Tribunal do trabalho do
Paraná, declarando nulo o contrato de estágio realizado:
ESTÁGIO.
CONTRATO
IRREGULAR.
VÍNCULO
DE
EMPREGORECONHECIDO. Se o estagiário desempenha atividades na
unidade cedente exercidas por empregados, tarefas não destinadas a
complementar os conhecimentos teóricos, freqüentando ensino médio não
profissionalizante, não detém aquela condição, nos termos do art. 1º da Lei
n. 6.494/77. Logo, nulo o contrato de estágio, revelando a prática adotada
pela empresa-‐Ré em se utilizar do instituto para suprir recursos humanos da
empresa, preenchendo vagas dos empregados por estagiários, eximindo-‐se,
portanto, dos encargos trabalhistas em detrimento dos direitos trabalhistas
devidos à Reclamante, desvirtuando o objetivo do convênio firmado entre a
instituição de ensino e a unidade concedente. Relação de emprego
reconhecida, que se mantém. Recurso da Reclamada a que se nega
provimento. (PARANÁ, TRT 9ª Região, RO 230-2005-656-09-00-6,
Relator: Des. Ubirajara Carlos Mendes, 2007).
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O desvirtuamento do estágio, no acórdão supra colacionado, configurou-‐se pelo
desempenho de atividades que não se destinavam a complementar os estudos do estagiário.
g) Sujeito concedente precisa ser pessoa jurídica.
O estágio, segundo disposição legal, deve ser concedido por pessoa jurídica, não
sendo possível à pessoa física ser sujeito concedente. O propósito de tal disposição é a
presunção de que somente as empresas têm condições de proporcionarem, ao estudante, a
experiência prática necessária no campo profissional escolhido. A doutrina majoritária
defende a possibilidade de profissionais liberais serem sujeitos concedentes, pois estes
também poderiam proporcionar larga experiência no seu campo de atuação. Para solucionar
este impasse, vários órgãos de classe viabilizam convênios possibilitando que a pessoa física
seja sujeito concedente de estágio. Mesmo hoje, no projeto de lei nº 993/07 que tramita no
Congresso Federal, esta restrição se mantém. Inúmeros julgados trabalhistas convalidam tal
disposição, como este, do Tribunal da Bahia:
CONTRATO
DE
ESTÁGIO.
REQUISITOS
FORMAIS.
CONFIGURAÇÕES. É necessário para a exata configuração do contrato de
estágio, que este ocorra entre estudante (regularmente matriculado) -‐  
trabalhador e tomador dos serviços, que deverá, obrigatoriamente constituir-‐
se se de pessoa jurídica, seja pública ou privada. Além disso, é essencial que
o estágio se verifique em unidades que tenham condições de proporcionar
experiência prática na linha de formação do estudante (§1º, ab initio, do
art.1º. Lei 6.494/77). Constitui, também, requisito fundamental que o
estudante esteja comprovadamente frequentando curso superior,
profissionalizante de 2º grau, ou escolas de educação especial (§ 1º do art. 1º
da Lei citada. Finalmente, considera-‐se requisito imprescindível que haja a
interveniência da escola no encaminhamento do estagiário (art. 3º da citada
Lei). (BAHIA, TRT 5ª Região, RO 00185-2006-027-05-00-8, Relator: Des.
Maria Adma Aguiar, 2009).

O estudante de direito precisa inscrever-‐se como estagiário perante a Ordem dos
Advogados do Brasil, e prestar compromisso perante o Conselho Seccional. Conforme
disposição do artigo 9º da lei 8906/94 que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem
dos Advogados do Brasil, estágio profissional tem duração de dois anos, realizado nos
últimos anos do curso jurídico e pode ser mantido pelas Instituições de Ensino, pelos
Conselhos da OAB, ou pelos setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados
pela OAB.
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III – A FISCALIZAÇÃO DA LEI DO ESTÁGIO E ACOMPANHAMENTO POR
PARTE DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
O acompanhamento do estágio tem previsão legal expressa e cabe à instituição de
ensino conforme o artigo 4º, d, do decreto 87497/82, que confere a esta a obrigação de
orientar, supervisionar e avaliar o estágio curricular. Conforme Oris de Oliveira (2001 p.86),
cabe às pessoas que têm obrigação funcional de fiscalizar as escolas, a de verificar se o
estágio está atingindo a sua finalidade ou seja, se os três envolvidos na relação – estagiário,
empresa e escola -‐ estão cumprindo com suas obrigações.
A atuação dos fiscais do Ministério do Trabalho é restrita ao trabalho em regime
de emprego, regido pela CLT – Consolidação das Leis do trabalho e outras normas
complementares, fugindo da sua competência, a princípio, a fiscalização dos estágios.
Todavia, estes agentes realizam uma fiscalização extrínseca quando, ao
fiscalizarem as empresas, observam qualquer desvirtuamento do estágio, real trabalho em
regime desemprego, camuflado sob a forma de estágio, impondo-‐se neste caso, o
cumprimento das normas trabalhistas pertinentes.
Segundo Ricardo Tadeu Marques da Fonseca (2004, p.14) o Ministério Público
tem constatado, principalmente em relação ao estágio do ensino médio não profissionalizante,
substituição progressiva da mão-‐de-‐obra permanente nas empresas por estagiários, sem
qualquer acompanhamento por parte das escolas, o que propicia trabalho sem a devida
proteção legal, proibido constitucionalmente.
Ressalta-‐se que cabe ao Ministério Público do Trabalho a defesa da ordem
jurídica, dos direitos sociais e individuais indisponíveis e a tutela dos interesses coletivos e
difusos sendo, portanto perfeitamente admissível o ajuizamento de Ação Civil Pública para a
defesa dos interesses difusos e coletivos dos trabalhadores. Ao constatar que determinada
empresa contrata grande número de estagiários para executar atividades análogas, com a
mesma complexidade e risco que os demais empregados registrados, com a única finalidade
de baratear os custos operacionais, pelo não pagamento dos direitos correlatos, em prática
evidentemente lesiva a estes trabalhadores, é perfeitamente aceitável a intervenção do
Ministério Público do Trabalho, primeiramente por meio da instauração de procedimento
investigatório e, posteriormente, se for o caso, através do ajuizamento da referida ação.
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CONCLUSÃO
O escopo do estágio é oportunizar, ao estudante, o aprendizado prático para
aperfeiçoamento dos conhecimentos teóricos obtidos durante a formação escolar.
Oportunidade ímpar para o estagiário vivenciar o mundo do trabalho. Contudo, o que se
verifica frequentemente é que, oprimidas pelo mercado, uma grande quantidade de empresas,
para compor parte da mão-‐de-‐obra de que carecem, passou a substituir os empregados
regulares por estagiários.
A finalidade óbvia é a redução dos custos da mão-‐de-‐obra, já que o estágio não
gera vínculo empregatício por expressa previsão legal e, portanto, dispensa o empregador de
pagar os direitos correspondentes, reduzindo, por consequência, também os recolhimentos
previdenciários e fiscais, que, de outro modo, seriam pagos.
A intenção do legislador é que haja a prevalência da aprendizagem sobre a
expressão econômica do trabalho, ou seja, o aspecto formativo deve suplantar o aspecto
econômico. Todavia, o que se verifica frequentemente é justamente o contrário. É a empresa
buscando a mão de obra do estagiário, sem se preocupar com o acompanhamento e a
orientação do estudante, usando a sua mão-‐de-‐obra geralmente em tarefas simples, sem
conexão com a formação escolar, sobretudo no caso de estudante do ensino médio regular.
Para muitas pequenas e médias empresas, o peso dos encargos sociais e o engessamento da
relação trabalhador/empresa colabora para a manutenção desta situação.
Neste aspecto, há falha da instituição de ensino ao negligenciar as suas
atribuições, já que cabe à escola fixar os limites e os fins a serem atingidos, dispondo a
respeito da carga-‐horária, duração e jornada do estágio, e ainda, fiscalizar se as tarefas
realizadas estão condizentes com o disposto na programação didático-‐pedagógica. Deve,
também, examinar se as unidades concedentes têm condições de proporcionar experiência
prática na linha de formação do estagiário, de modo a complementar o ensino e a
aprendizagem. Muitas escolas apenas se limitam a assinar o Termo de Compromisso
descurando-‐se do acompanhamento e fiscalização, tão imprescindíveis para o bom
aproveitamento do estágio.
Inúmeras são as formas e meios de burlar o estágio: submete-‐se o estudante a
horário incompatível com o horário escolar, ocasionando atraso no comparecimento às aulas
se, muitas vezes, o abandono do curso; determina-‐se a concretização de serviços divorciados
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da grade curricular, sem conteúdo pedagógico profissionalizante, em total inobservância aos
requisitos estabelecidos em lei; e, ainda, observa-‐se a falta de acompanhamento e orientação
da escola.
O estágio é um instrumento prático de grande alcance social, quando utilizado
deforma adequada. Alcançado seu objetivo, que é o treinamento do aluno para a profissão
escolhida, propiciando-‐lhe a possibilidade de verificar, na prática, os ensinamentos adquiridos
em sala de aula, aperfeiçoando lhe a aprendizagem, possibilita ao estagiário estar melhor
preparado para enfrentar o mercado de trabalho.
Contudo, quando utilizado com interesses outros, em prol do capital e em prejuízo
dos direitos dos trabalhadores; quando a empresa utiliza este instrumento para se eximir do
pagamento de verbas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, na busca de um percentual maior
de lucro, lesando trabalhadores regulares, que necessitam do emprego para sua subsistência e
da sua família, é prática que deve ser banida do cotidiano.
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INTRODUÇÃO
As pesquisas realizadas acerca de 10 (dez) anos envolvendo a dinâmica
demográfica de Goiás no interior do Instituto de Estudos Socioambientais, da Universidade
Federal de Goiás, aproximou um grupo de pesquisadores em torno da investigação sobre as
Pessoas Com Deficiência. Essas pesquisas abriram as portas para parcerias com órgãos como
o Instituto Histórico Geográfico de Goiás, Ministério Público, Universidade Estadual de
Goiás, Pastoral dos migrantes e outros.
A preocupação inicial era a de construir balizas teóricas e metodológicas que
pudessem analisar esse grupo de sujeitos que, com a sua própria ação e contando com a
solidariedade de parceiros, tem alavancado o seu protagonismo em meio à luta de povos
indígenas, povos Kalungas e de outras identidades subalternizadas.
Os estudos e as reflexões encaminharam para compreender que a sigla Pessoas
Com Deficiência reúne um conjunto diferenciado de situações, estruturas, problemas e
possibilidades. O trabalho com mapeamento por meio de microdados do IBGE – Instituto
brasileiro de geografia e estatística – mostrou que renda, classe social, cor-etnia, gênero e
outras categorias ajudam a conformar a diferencialidade desse sujeito.
E mais: junto às modalidades de lesões e as classificações tipológicas, descobriuse que o apoderamento desse sujeito ocorre quando Ele se dispõe a inserir na vida social e
quando há condições para que a sua participação ativa ocorra de maneira autônoma e integral.
Em função disso, a questão central era criar meios de desenvolver potências de vida.
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O desafio da participação interroga todos os brasileiros subalternizados, pois
como se tem dito, há um déficit democrático estrutural da sociedade brasileira, acostumada,
desde o início, com o autoritarismo racial, com a violência corporal e com o apagamento de
vestígios que coloquem saberes, movimentos, cores e sabores fora da conduta de quem
subalterniza.
No caso específico da Pessoa Com Deficiência o problema se torna mais grave.
Ao modo da cultura brasileira, muitas vezes o preconceito é dissimulado por políticas de
assistência induzida; ou de uma comoção, que ao invés de puxar o Outro para a autonomia,
rende-o em seu lugar desprestigiado.
O presente trabalho advém de uma pesquisa cujo objetivo é refletir modos de
inserções sociais da Pessoa Com Deficiência na região metropolitana de Goiânia.
Precisamente será evidenciada a importância da experiência cultural como recurso de inserção
– e de inclusão.
Para a consecução deste serão destacadas as atividades com trabalho de campo,
envolvendo alunos da disciplina Geografia da População; levantamento de fontes; entrevistas
com profissionais que, durante mais de uma década, se ocuparam em gerar ambiências
culturais com o sujeito em questão; trabalhos de ações de inclusão etc.
1 - A DEFICIÊNCIA: HISTÓRIA E CONCEITO
A deficiência é um fenômeno que sempre esteve presente na história humana. Nos
diferentes períodos a deficiência foi tratada socialmente de distintas formas, possuindo
entendimentos diversos. Na Antiguidade e na Idade Média pessoas com deficiência eram
exterminadas assim que se identificava a deficiência. Também era comum a vinculação da
deficiência a possessões demoníacas e, assim, a “cura” para o mal envolvia práticas de
exorcismo e trabalhos forçados em regime de confinamento, às vezes por toda uma vida, em
monastérios, conventos e outras instituições religiosas.
Em virtude do movimento organizado de PCD e de suas lutas políticas, ocorridas
principalmente a partir de meados do século XX, hoje o paradigma da inclusão de pessoas
com deficiência está na pauta de discussões internacionais e nacionais que resultam em
marcos jurídico-legais que se desdobram em políticas públicas, como é o caso da “Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” que entrou em vigor no ano de 2008. O Brasil
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ratificou a Convenção que, assim, obteve equivalência de emenda constitucional e resultou na
Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência desdobrando-se, ainda,
em outras Leis e Decretos.
Percebe-se, então, o agenciamento institucional do fenômeno social da
deficiência, principalmente por meio de ações do poder público, amparadas pela emergência
do paradigma da inclusão e seus desdobramentos. Nesse contexto ainda há muita confusão
sobre o que seja de fato inclusão e o cotidiano de PCD é permeado de preconceitos, de
discriminação e da necessidade de superar as barreiras físicas e atitudinais estabelecidas pela
sociedade excludente em que vivemos.Conforme esclarece Sassaki (2005), “a inclusão
consiste em adequar os sistemas sociais gerais da sociedade de tal modo que sejam eliminados
os fatores que excluíam certas pessoas de seu seio e mantinham afastadas aquelas que foram
excluídas”. Analisando os termos do autor é possível considerar que o foco dos processos de
inclusão não devem ser os sujeitos excluídos e afastados, mas, os fatores que condicionam os
sistemas e as relações sociais excludentes.
Pode-se entender da seguinte forma: não basta dar muletas e próteses, não basta
disponibilizar um assento para deficientes no transporte coletivo e nem garantir carteiras em
salas de aula, é preciso romper com as barreiras físicas (arquitetônicas e urbanísticas), mas,
principalmente, com as barreiras atitudinais em relação à PCD. Dessa forma, a inclusão não
trata somente das dificuldades específicas experimentadas a partir de cada um dos tipos de
deficiência, mas, sobretudo, das formas de eliminar os demasiados mecanismos de sujeição
social vivenciados pelas PCD.
Os mecanismos de sujeição social vão desde as dificuldades das PCD de embarcar
no transporte público coletivo e de circular por espaços públicos sem rampas ou equipamentos
de acessibilidade, até o usual olhar de “coitadinho”. PCD não são “coitadinhos” e muito
menos desejam ser infantilizados. Querem ter uma vida com autonomia, desejam passear,
trabalhar, praticar esportes, constituir família, ter uma vida sexual ativa e prazerosa, querem
ter filhos e, também, se realizarem no mundo do consumo, afinal, isso não é desejo/direito de
todos? Vendo por esse ângulo PCD são tão “normais” quanto qualquer outra pessoa.
Entre a compreensão da deficiência e do paradigma da inclusão, a análise de
dados do Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –
indica que no Brasil a ocorrência da deficiência está fortemente vinculada ao contexto de
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determinados grupos e segmentos sociais e econômicos.Para realizar a análise recorreu-se as
noções de risco, perigo e vulnerabilidade (MARANDOLA JR.; 2009).
Teve-se como objetivo refletir sobre o paradigma da inclusão da pessoa com
deficiência (PCD) de forma geral e, em específico no Brasil, a partir de dois eixos
fundamentais: a. o paradigma da inclusão como desdobramento do movimento político das
PCD e os avanços na compreensão da deficiência que partiu de uma visão biomédica para
uma visão social; b. os desafios em relação a elaboração de políticas públicas relacionadas a
inclusão no Brasil a partir de uma leitura dos dados do Censo 2010 sobre a deficiência.
A ocorrência dessas incapacidades denominadas genericamente de deficiências,
que incluem os diversos níveis da capacidade dos indivíduos de ver, ouvir e se locomover e,
também, incapacidades cognitivas denominadas de mental ou intelectual, constituem um
perigo e, em suas diferentes formas e desdobramentos, atingem 23,92% da população
brasileira (IBGE, 2010). Os dados indicam que o risco, entendido enquanto possibilidade de
ocorrência da deficiência, é diferenciado entre os diversos segmentos e grupos sociais.
Em grupos de pessoas com mais de 55 anos de idade a porcentagem de PCD é
superior a 50%. No grupo das mulheres a porcentagem de indivíduos com deficiência (26,5%)
é maior do que no grupo dos homens (21,2%). Entre o grupo das pessoas que se declararam
pretas o grupo das mulheres apresentou 30,9% de mulheres com deficiência e o grupo dos
homens 23,5%; enquanto que entre o grupo das pessoas que se declararam brancas o
percentual de indivíduos com deficiência foi menor sendo 25,7% das mulheres e 21% dos
homens.
No grupo de pessoas com 5 anos ou mais existem 176.949.066 indivíduos nos
Brasil dos quais 25,56% (45.220.745) possuem algum tipo de deficiência. No Brasil, existem
44.073.377 pessoas com mais de 10 anos e que possuem alguma deficiência das quais 46,21%
estão “ocupadas”; enquanto entre as pessoas sem deficiência (117.847.272) 55,98% estão
“ocupadas’. PCD também possuem, em média menores rendimentos e enquanto a
porcentagem de indivíduos sem rendimento nesse grupo é de 9,61%, no grupo de pessoas sem
deficiência a porcentagem é de 5,67%.
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2 - O DESAFIO DO TRABALHO
Com o objetivo de refletir o modo pelo qual as Pessoas Com Deficiência se
relacionam com o mundo do trabalho, juntando-se aos estudos de fontes bibliográficas foram
desenvolvidas entrevistas semi-estruturadas com profissionais de campos de conhecimento
diversos. O critério de seleção dos entrevistados foi baseado no trabalho direto com esse
sujeito.
Verificou-se que vários entrevistados há mais 10 anos atuam diretamente com
instituições ligados ao paradigma da inclusão. Em alguns casos, essas instituições falam de
inclusão sem destacar a participação; em outros, falam de uma plena vida ou plena
sociabilidade.
A questão focada no sentido do trabalho para a Pessoa Com Deficiência no
mundo do desemprego estrutural e tecnológico, das intensas mudanças na morfologia do
trabalho, dos rápidos fluxos, foi tida como relevante por todos os profissionais. Alguns
colocaram na proporção do trabalho, a saúde, a educação e a cultura.
Houve destaque que a causa – gerar trabalho para a Pessoa Com Deficiência –
necessita de uma ação coletiva, de uma vigilância legal e de um esforço conjunto de
instituições:
O papel do “Trabalho” na inserção ativa das Pessoas com Deficiência na sociedade tem
fundamental importância nessa caminhada. Porém, é necessário muito mais do que Leis que
garantam esse direito. É necessário a ação conjunta de todas as pessoas envolvidas, vontade
de mudança, fiscalização, aceitação, enfim atitudes que possam trazer para o dia a dia das
deficientes transformações concretas. Acredito que o “Trabalho” para o deficiente
aconteceria como um “divisor de águas” entre o improdutivo e o sentir-se útil. Entre a
ociosidade e a ocupação. Lembrando ainda que existe inúmeros talentos escondidos por traz
de uma limitação.
Superar o crivo legal, envolver a dimensão simbólica e cultural como expressão
do trabalho, fazer suscitar potências criadoras e saber respeitar, não só a ação de trabalho da
Pessoa Com Deficiência, mas de todos os trabalhadores, são desafios que exigem atenção e
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projetos. Mas o trabalho, embora sendo fundante nas relações sociais, não é o único preceito
para uma vida participativa. Ao analisar os campos da saúde e da educação, foi dito que
Trata-se de um trabalho gradativo e amplo, pois essa inserção dispõe-se de todos aqueles
que desempenha o papel de individuo ativo, onde o profissional é provedor de ações voltadas
diariamente não apenas na área da saúde ou educacional, como em todo o meio social e
assim acaba desenvolvendo atividades e contratações valorizadas perante a empresa.
A ideia de incluir a saúde na aproximação com o trabalho ganhou ênfase na fala
de uma profissional do setor:
Em qualquer lugar que trabalha diretamente com Pessoas Com Deficiência é necessário ter
um setor de saúde. Sem saúde não há trabalho. Eu, por exemplo, acho...acho mesmo que a
cultura, o trabalho ajuda muito. Eu vi isso aqui. Vi pessoas sorrindo porque conseguem fazer
uma coisinha. Mas a saúde vem primeiro. E isso ajuda estrutura, profissionais, zelo, ajuda.
Ao indicar a dimensão da saúde e a sua relação com a vida inteira, incluindo o
trabalho, a entrevista ajuda a compreender a dimensão corporal que também se estende no
prazer cultural. Na importância do movimento do corpo, na adequação de ações para cada
grupo de sujeito que porta a deficiência.
...Se você ficar parada por muito tempo, você vai ver que você mesmo, sem lesão nenhuma,
poderá ter problemas depois, problemas de obesidade, de pressão, de circulação. O trabalho,
ele pode ser saúde e pode agravar mais. Então não é apenas trabalhar; é desenvolver meios
de devagarzinho, inserir a pessoa. Aí, sim, vale a pena. Já houve caso aqui de pessoas não
darem conta, aí pode ficar pior.
Não é apenas profissionais que enxerga a importância do trabalho, da educação e
da saúde na qualidade de vida das Pessoas Com deficiência. Os parentes também enxergam o
processo:
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Quando a minha irmã começou a estudar, ela esperava ansiosamente todos os dias para ir à
escola. Todos ficamos com medo dela sofrer muito preconceito, às vezes até sofria, mas lá
era um lugar para ela sentir mais útil. Agora não tem escola para ela mais, o que ela vai
fazer? Ninguém suporta ficar parado, imprestável.
Mas o trabalho tem uma participação na vida psíquica de qualquer pessoa. Ao
avaliar a questão, uma psicóloga tece a seguinte consideração:
Com certeza, a limitação ao Trabalho conduz não só a pessoa com deficiência, mas qualquer
ser humano, dito “normal” e dotado de dons a um estágio de baixo-estima. Acredito que a
desocupação leva qualquer um a sintomas que provocarão doenças não só emocionais mas
também físicas.
Como está mencionado na fala, a relação entre trabalho e subjetividade inclui
qualquer sujeito e pode posicionar a Pessoa Com Deficiência num campo de abertura para
outras relações emocionais e mentais. Contudo, o processo educativo de preparo é importante
para que a inserção não seja traumático:
Olha tudo que diz respeito a Pessoa Com Deficiência tem que ser observado com atenção.
Não há uma única causa, há várias modalidades de deficiência. Tem pessoas com mais
disposição; outras não tem, e não adianta forçar. Por isso, é que a questão emocional é
importante inclusive para desenvolver atividades do trabalho.
Nesta mesma direção, uma profissional relata que,
A pessoa com deficiência deve ser inicialmente sensibilizada a descobrir o seu talento,
posteriormente deve ser avaliado sua condição física, financeira, clínica, dentre outros. Após
uma avaliação criteriosa ajudá-la, encaminhá-la, acompanhá-la, se necessário for, até o
momento do envolvimento com o “Trabalho” escolhido. Alguns deficientes precisam de
acompanhamento constante, pois, as barreiras são inúmeras nessa Caminhada.
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O enfrentamento das barreiras de qualquer ordem ganha um valor político. E
também da pedagogia inclusiva. Pode haver pessoas com problemas cognitivos, com traumas
genéticos e também com traumas sociais como o abandono, o sofrimento, o descuidado.
Essa situação exige uma nova perspectiva do patronato brasileiro ou mesmo do
cidadão comum que usufrui dos serviços públicos. A Pessoa Com Deficiência não pode entrar
numa competição produtivista
É claro que algumas empresas, em respeito às Leis criam algumas condições para facilitar a
empregabilidade do deficiente. Porém o que tenho acompanhado são as dificuldades
colocadas a essas pessoas como: falta de acessibilidade tanto no ambiente interno quanto
externo, a falta de paciência de alguns líderes e mesmos de colegas em relação ao
desempenho desse profissional. A falta de mecanismos, de instrumentos que possam facilitar
a execução de tarefas, pra nós até simples. E muitas outras.
Como foi enunciado, há vários quesitos implicado nas relações de trabalho da
Pessoa Com Deficiência, inclusive a organização do espaço, o transporte, a mobilidade, o
nível cultural, as condições emocionais.
3 – VIVÊNCIAS ARTÍSTICO/CULTURAIS E A CONSTITUIÇÃO DAS RELAÇÕES
ESPACIAIS E IDENTITÁRIAS DA PCD
Outra vertente para a investigação sobre a inserção da PCD tem sido buscar saber
de que forma as vivências artístico/culturais podem contribuir para que este sujeito se sinta
melhor no mundo e como estas questões podem influir em seus posicionamentos diante da
vida de forma geral melhorando a sua qualidade de vida.
Uma das grandes questões para se compreender o ser humano em sua totalidade
está ligada à de compreender o seu espaço no mundo. “O ser humano não é o corpo, ele
possui um corpo” e entender esta afirmação do ponto de vista da espacialidade é um grande
desafio para todo indivíduo.
Questões como: O lugar em que cada um se encontra física, filosófica e
psicologicamente é verdadeiramente o que se deseja estar? Há algum outro lugar em que
desejo chegar ou estar além de onde se está? O mundo é um lugar para todos, ou que acolhe a
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todos? São indagações que motivam uma análise do tema da PCD sob a perspectiva da
formação identitária.
Neste sentido, teve início em 2014 uma pesquisa que visa conferir de que forma
as atividades artísticas/culturais contribuem para superação e inserção da pessoa com
deficiência adquirida e ainda, como essas práticas artísticas e culturais auxiliaram na
constituição de suas relações espaciais e identitárias.
Tomando como base de referência estas relações, a pesquisa busca investigar de
que forma a deficiência interferiu na formação/ transformação de sua identificação com o
mundo, com o outro e consigo mesmo.
Para isso serão analisados dois indivíduos com deficiência adquirida que pela
vivência artística continuam inseridos socialmente e se sentem ativos e úteis. A pesquisa visa
mensurar como estas vivências contribuíram para a reabilitação espacial e identitária destes
indivíduos. Segundo Foucault o corpo também está diretamente mergulhado num campo
político; as relações de poder têm alcance imediato sobre ele. Assim há que se considerar que
se nenhum ser humano está isento desta ação política, também a PDC não está, sendo que
sobre ação política podemos entender toda a forma de participação na vida social quer sejam
as relações de trabalho, relações afetivas, acessibilidade a práticas de cultura e lazer, consumo
e participação e criação efetiva de atividades artísticas, entre outros.
Os sujeitos investigados, se dispuseram a participar relatando suas experiências
com a arte e a influência desta atividade em suas vidas: Um deles é músico, instrumentista e
cantor de banda e o outro cadeirante, modelo fotográfica e escritora. Suas histórias e relação
com a arte serão desvendadas ao longo da pesquisa que está em fase inicial. Já foram
encaminhados os questionários e as respostas serão utilizadas para se realizar um roteiro mais
detalhado para se alcançar os objetivos propostos.
Faremos também uma análise sobre o Grupo Luar, Banda musical composta por
internos da Vila São José Bento Cotollengo. A banda tem como objetivo promover junto aos
internos a arte e a participação, visando a inclusão dos internos no meio social.
Segundo Elenise a banda Luar foi fundada para cada componente não ser
somente expectador, mas ser agente ativo de uma demonstração de que não
existe incapacidade. “A banda foi adaptada para que cada paciente, com a
sua limitação, conseguisse tocar determinado instrumento, alguns deles
foram adaptados de acordo com a deficiência e habilidade para tocar e que
nós não sabíamos como inserir na banda”, contou.
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Assim, outro ponto de análise para o estudo da PCD será desvendado, mesmo que
parcialmente no sentido em que se considera a arte uma das grandes formas que a humanidade
encontrou para se manifestar como indivíduo e se posicionar no mundo.
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Superar uma interpretação reduzida nos aportes biomédicos na interpretação das
Pessoas Com Deficiência tem sido o chamamento para quem vê, neste sujeito, um portador de
potência de vida. Isso conduz as reflexões, a percepção e o tratamento teórico para afirmar
que a vida de um sujeito, suas trajetórias, seus anseios, sua sociabilidade, seus desejos – e
outras infinitas variáveis – não podem se resumir numa lesão, qualquer que seja.
Da mesma maneira, é um desafio teórico gerar um estado de interpretação que
coadune com uma consciência totalizante do sujeito. Esse pleito, diferente de obliterar
diferenças, trata de reconhecê-las como dado e conteúdo da comunidade humana, em geral.
Assim, temos operado para afirmar que vida é participação, o que demanda a
investigação do espaço. O espaço, a partir do lugar, é a instância em que o sujeito mora,
trabalha, locomove, namora, cuida da família, age, produz a sua consciência, constitui os seus
laços de pertencimento, enfrenta os conflitos sociais.
Convém também adicionar que, nesta perspectiva, saúde é a capacidade de um
sujeito ou um grupo de sujeitos de engajar e, mesmo com limites físicos, mentais ou de
qualquer outra ordem, é capaz de criar, sentir, fazer sentir, pensar e fazer pensar.
Desta feita, surge a vertente interpretativa baseada na Biopolítica. Por essa
vertente poder-se-ia dizer: todos os sujeitos possuem potências; e toda espécie de instituição e
de sociedade tenta captar a mente, a consciência, o corpo, a emoção numa espécie de
escravização voluntária, ou inserção alienada.
Além disso, servimo-nos das experiências de pesquisa, de engajamentos, de
trabalhos de campo e de diálogos e entrevistas com profissionais, assim como o contato com
Pessoas Com deficiência há mais de 10 anos. Esse diálogo nos permitiu enxergar a cultura e
arte como componentes que ajudam qualquer sujeito a inserir-se altivo no espaço, com
alegria, com prazer e com potência criadora.
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O sentido pedagógico da cultura e da arte tem um retorno àquele que pesquisa:
descobre-se com rapidez que a produção da estética não pode ser aprisionado em modelos
corporais, ou em padrões tipificados pela cultura de massa e pela indústria cultural.
Quando um grupo de Pessoas Com Deficiência rompe os seus laços de isolamento
e se põe a agir culturalmente, o que conta não é o produto, mas o processo, o sentido coletivo
do fazer, a arte de encontrar. A ideia de beleza é logo ressignificada, bela é a vida sem
preconceito. E a vida justa.
5- BIBLIOGRAFIA
ANTUNES, Ricardo. A dialética do trabalho: escritos de Marx e Engels. 1° ed. São Paulo:
Expressão Popular, 2004.
_______. Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afirmação e a negação do trabalho. 2° ed.
São Paulo: Boitempo, 2009.
_______. Século XXI: Nova era da precarização estrutural do trabalho? 2008. Disponível
em:<http://www.fundacentro.gov.br/dominios/CTN/anexos/Mesa%201%20%20Ricardo%20
Antunes%20texto.pdf>. Acesso em: 20 set. 2010.
AUGUSTO JUNIOR, Reestruturação produtiva: uma breve reflexão. In: CEPIS. Desafios do
Mundo do Trabalho. São Paulo: Maxprint, 2009, p. 67-82.
BAUMGARTEN, Maíra. Geopolítica do conhecimento e da informação: semiperiferia e
estratégias de desenvolvimento. In: Liic Revista, v. 3, n. 1, março 2007, Rio de Janeiro, p. 1632.
ENGELS, F. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. In:
ANTUNES, R. (Org.). A dialética do trabalho: escritos de Marx e Engels. São Paulo:
Expressão Popular, 2004. p.11-28.
FOUCALT, M. Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete.
Petrópolis, Vozes. 1987, 288p.
GORZ, André. Adeus ao proletariado. Rio de Janeiro: Forense, 1982.
KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.
p. 95-128.
LESSA, Sérgio. Para Aprender a ontologia de Lukács. 3° ed. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2000.
1156	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

MARX, K. O capital: crítica da economia política. Tradução de Reginaldo Sant’Anna. 27 ed.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
MENDONÇA, Marcelo Rodrigues. A urdidura do capital e do trabalho no capital do Sudoeste
goiano. 2004. Tese (Doutorado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em GeografiaUNESP - Presidente Prudente – SP, 2004
SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado: fundamentos teóricos e metodológicos da
Geografia. 6.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.
THOMAZ JÚNIOR, A. Por uma Geografia do Trabalho, Revista Pegada (3), Presidente
Prudente (SP): 2002.
_______ . A. Dinâmica geográfica do trabalho no século XXI: limites explicativos, autocrítica
e desafios teóricos. 2009. 500 f. Tese (livre-docência) – Presidente Prudente, Faculdade de
Ciências e Tecnologia, Presidente Prudente, 2009.
ROLNIK, Suely. Toxicômonos de identidades – subjetividade em tempo de Globalização,
Folha de São Paulo, caderno Mais . 19.05.1996.
TAKEUTI, Norma. Subjetividades e Vínculos Sociais: Café Filosófico. Org. Matias de
Souza, Ilza. (págs 262 a 273). Natal-RN, 2004.

1157	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

JOGOS E BRINCADEIRAS:
O LÚDICO COMO UMA FERRAMENTA DE SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA
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RESUMO
Pensar na Educação Infantil hoje no Brasil é rever os esforços que foram empreendidos até
aqui. A educação esta consolidada com a LDB/1996 e com as alterações que foram
incorporadas na tentativa de proximidade com o ideal, incorporou a Educação Infantil que em
especial, são também atribuições e

responsabilidade imputadas à sociedade brasileira

(Estado, família e escola) afim de propiciar as crianças em sua fase inicial uma melhor
estrutura na sua formação integral entendida aqui como formação bio, psico e social. Certos
de que diante de obrigações pré-estabelecidas, tarefas são atribuídas tanto a família como
amparadora a consciência da importância desta formação, quanto a escola como vinculo
direto a educação propriamente dita. A escola ao longo de sua historia vem representado e
sendo representada pela sociedade, hoje mais que sempre a consciência coletiva de que o
brincar é fundamental para a construção da infância e de uma infância saudável que poderá
proporcionar elementos históricos, culturais, cognitivos e emocionais para uma formação
cidadã proposta pela LDB/1996, quando preconiza que a educação também é para a
construção de uma prática social competente.
Palavras-Chaves: Lúdico, Criança, Jogos e Educação Infantil.
ABSTRACT
Thinking in Early Childhood Education in Brazil today is to review the efforts that have been
undertaken so far. The education is consolidated with the LDB / 1996 and the amendments
that have been incorporated in an attempt to proximity to the ideal, incorporated Early
Childhood Education that in particular, are also charged duties and responsibility to Brazilian
society (state, family and school) in order to provide children in its initial phase a better
structure for their entire training understood here as training bio, psycho and social. Certain
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that before pre-established obligations, tasks are assigned both the family and amparadora
awareness of the importance of this training, the school as a direct bond education itself. The
school throughout its history is represented and being represented by society, today more than
ever the collective consciousness of the play is fundamental to the construction of childhood
and a healthy childhood that can provide historical, cultural, cognitive and emotional elements
to a citizen training offered by LDB / 1996, when advocates that education is also to build a
competent social practice.
Keywords: Playful, Child, Games and Early Childhood Education.
INTRODUÇÃO
Este artigo surge com a intenção de consolidar a prática lúdica na Educação
Infantil, especialmente quanto sua utilização como uma ferramenta de socialização.	
   Este
artigo é o produto, de estudos, de vivencia enquanto professora de ensino fundamental, da
experiência enquanto	
   professora	
   da	
   disciplina	
   Jogos Pedagógicos e ludicidade no curso de
Pedagogia. Diante deste pressuposto buscou-se refletir sobre os variados momentos que
abrange o lúdico e a socialização das crianças de 4 a 6 anos da Educação Infantil, as
argumentações das crianças quanto a brincadeiras que as leve a um caminho de socialização,
o brinquedo e sua função educativa, e o professor como mediador nas tarefas realizadas por
meio de jogos e brincadeiras propostas afim de contribuir para a socialização dessas crianças,
assim este artigo foi construído seguindo a seguinte metodologia:	
   O desenvolvimento de
crianças de 4 a 6 anos na Educação Infantil;	
   O aprendizado despertado pelo brincar;	
   As
brincadeiras orientadas e o comprometimento das crianças e	
   os Jogos Pedagógicos como
apoio na formação e na socialização.	
  
Sendo aqui apresentado como um apanhado de possíveis recursos e algumas
considerações para que as crianças brincado trilhe caminhos para alcançar uma prática social
cada vez mais próxima do ideal preconizado na LDB/1996 em que o denominador comum
que é a socialização.
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O PROFESSOR COMO MEDIADOR NOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As tarefas atribuídas aos professores da Educação Infantil não são voltados a
ministração de a conteúdos, métodos e exercícios avaliativos como os propostos no Ensino
Fundamental, mas como as crianças reagem ao serem estimuladas em suas potencialidades é
que podem ser considerados como uma das formas de se obter os resultados esperados.	
  
Quando se depara com as palavras jogos, brincadeiras e ludicidade, fica ainda um
expectativa de como elas realmente mediam no contexto educacional. E nesse momento que
o professor passa a ser mediador do tão esperado na Educação Infantil, com o propósito de
levar a criança de onde ela esta para onde ela precisa ir, e o resultado é o aprendizado
intencional, direcionado. Como ensinar por meio de jogos e brincadeiras e o que se ensina foi
apreendido, assimilado, é uma ferramenta comprovadamente efetiva no espaço geográfico da
escola e no espaço histórico da criança?
Buscar-se-á entender e explicar o mito de que jogos é alvo de competição entre
crianças e ou equipes; sai desse fim com o professor fazendo parte dessa relação alunoprofessor, fica claro que esse jogo educativo não se encontra na escala de competição e entra
na escala didático - pedagógica. O professor como um mediador que busca na intenção e no
planejamento criativo posturas pedagógicas compatíveis com o direcionamento idealizado nos
jogos e nas brincadeiras.
A partir deste direcionamento construir possibilidades educativas de
aprendizados via jogos pedagógicos e brincadeiras de desenvolvimento das percepções tais
com: percepção auditiva16, motora17, raciocínio lógico-matemático18, socialização19 entre
outros; assim conforme Antunes, o professor da Educação infantil não pode desconsiderar
essa forma de mediar situações de aprendizagens pois para ele, “O que ocorrerá se a
educação de 0 a 6 anos permanecer da forma que esta, nas mãos de pessoas apaixonadas,
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Percepção auditiva: é transformação do sinal acústico em informação útil. Quando há um déficit desta
percepção, o indivíduo não é capaz de fazer o uso perfeito deste sinal.(Antunes 2008)
17
Motora:a capacidade de coordenação de movimentos decorrente da integração entre comando central (cérebro)
e unidades motoras dos músculos e articulações. (Antunes 2008)
18
Raciocínio lógico-matemático: é uma das operações de pensamento descritas por Jean Piaget. Trata do
estabelecimento de relação lógica entre os entes. (Antunes,2008,p 18)
19
Socialização: é a assimilação de hábitos característicos do seu grupo social, todo o processo através do qual
um indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. É um
processo contínuo que nunca se dá por terminado, realizando-se através da comunicação, sendo inicialmente pela
"imitação" para se tornar mais sociável.( Kishimoto,2000, p. 36)
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mais quase sempre mal preparadas?” (Antunes p 62, 2007). Esta é certamente uma dos
questionamentos recorrentes há séculos e que também fica sem uma resposta que atenda a
uma demanda por um processo civilizatório que se designa como a busca constante pelo justo,
que perpassa na essência e na extensão pelo oferecer condições dignas de vida a todos por
meio da equidade o que se entende aqui por todas as crianças brincarem.
Ainda o mais comum é compreender que por conta dos professores já terem
conquistados uma formação superior, a importância dos conteúdos sobrepõem a qualquer
outra possibilidades, mesmo que na Educação Infantil este conteúdo seja permeado pelo
brincar em todas as suas formas de brincar ele ainda é visto e submetido a uma categoria de
entretenimento e diversão como um fim em si mesmo e assim as brincadeiras pensadas ficam
a parte ou seja, os professores deixam o brincar em casa pois para esses professores a sala de
aula é lugar de “aprender”
Estudos e pesquisas relatados e inúmeras literaturas tem cada vez mais
comprovado os jogos e as brincadeiras fazem parte desse ensino-aprendizagem e que o
mediador desse aprender é o professor. Assim sendo não cabe mais um professor em plena
atividade possa desprezar essa realidade tão presente, o que segundo Oliveira (1994) ”O
professor deve ter bastante claro que os princípios que regem seu fazer estão diretamente
relacionados com os princípios de cidadania que estarão sendo construídos pelas crianças” (p
67), o que nos remete à LDB/1996.
Hoje, na busca dessa tão aclamada “qualidade de ensino” ou na
responsabilidade de fazer parte como mediador de conhecimento o que imbui no professor
uma maneira a ser e de se estar para a criança como uma das fontes de conhecimentos a ser
mediado nesta fase fundamental para a formação da personalidade humana que é a fase da
Educação Infantil. Com este entendimento, consolida-se a ideia de que o professor tem um
papel de grande significação na sua postura de mediar ideias, mas também de até mesmo
frustrá-las, inibir esse tão esperado crescimento educacional e que dificulte a sobrevivência
digna para as outras demais etapas seguintes. Os princípios da cidadania são construídos pelo
aluno na mediação com o professor e se esta construção é realizada por meio do lúdico é uma
segurança que é efetiva e afetiva então é para sempre, passou pela emoção consolidou o
conhecimento, foi assimilado. Conforme Maturama, 1998
“O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive
com o outro e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de
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maneira que seu modo de viver se faz progressivamente mais congruente
com o do outro no espaço de convivência”
(Maturana, 1998b, p. 29).

1.1 O APRENDIZADO DESPERTADO PELO BRINCAR
É uma tarefa desafiante para o professor entrar no mundo da brincadeira da
criança, é sério e é comprometedor e quando direcionado para as atividades educadoras na
Educação Infantil é também estimulante. Promover e direcionar as brincadeiras e fazer com
que as crianças despertem interesse e que por extensão resulte em um aprendizado não é
tarefa simples fácil para o professor, mas imprescindível esta abordagem pode até reduzir o
caminho que leve a obter o almejado resultado, que é o aprender por meio do brincar.
A criança ao brincar, tem a sua atenção para aquele momento específico da
brincadeira e se existe outras pessoas envolvidas nas brincadeiras, ela passa a compartilhar
sua atenção à brincadeira também ao ou aos integrantes que a compõem é nesse momento que
o professor fará de sua participação um momento direcionado sem imposição, mas com o
intuito de fazer do brincar algo prazeroso para aqueles que estão envolvidos no mesmo
propósito, “dessa forma, toda conduta do ser humano, incluindo suas brincadeiras, é
construída como resultado de processos sociais” (Kishimoto,2000, p. 33).
As brincadeiras nem sempre são recebidas como uma forma de socializar e
interagir com aqueles que podem ser diretamente relacionados a participar das mesmas.
Quando a criança brinca ou envolve-se em algum jogo no primeiro momento ela não percebe
o professor quer colher dela, pois em suas experiências passadas, ela só envolvia no mundo
das brincadeiras sem fins direcionados e que por diversas vezes era ela que conduzia e até
ditava regras que por vezes eram construídas por elas. Quando a criança percebe que há um
mediador e que ela deverá relacionar com as demais irá então deparar-se com novo, e que esse
novo gradativamente a levara a uma socialização e melhor conduzirá à aquisição do
conhecimento proposto pelo professor.
Quando a criança sai de seu universo imaginário do brincar sem voltar sua
atenção para o que se espera dela torna-se compreensível sua rejeição ou estranheza quanto às
brincadeiras mediadas por outro, ou seja seu professor. Em um primeiro momento ela pode
até retrair ou não aceitar de bom grado que o que lhe é proposto faça parte de seu idealizado,
porque ao envolver-se em uma brincadeira ela idealiza, cria, e até se doa; nessa fase o
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professor pode mediar buscando a participação da criança com brincadeira que lhe são
motivadoras, tendo a criança interessada, notoriamente ela corresponderá ao objetivo traçado
pelo professor que é o aprender com prazer, o que de acordo com Antunes (2007): “Importa
bem menos que a escola tenha brinquedos e que exiba aos pais e bem mais como os utiliza e
de que forma esse uso realmente estrutura a proposta educativa”. (p. 32)
Por isso os brinquedos é um atrativo a mais oferecida pela escola à criança;
mas saber utilizá-los nas brincadeiras é a prova que o professor foi ou não preparado para esse
fim determinado, por meio das brincadeiras a criança aprende a agir e desenvolve suas
habilidades que até então eram vistas como simples propósito de extravasar sua energia e ou
entreter.
1.2 OS JOGOS PEDAGOGICOS COMO APOIO NA FORMAÇAO

E NA

SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança quando é sensibilizada e estimulada aceita sempre as brincadeiras
propostas pelo professor animação e encorajamento, pois a brincadeira torna-se prazerosa,
envolvente, quando se propõe conduzir as brincadeiras.
O brincar é um hábito saudável que toda criança tem ou deveria ter, pois a
criança na sua essência brinca o tempo todo, mesmo quando não há brinquedos por perto ela
cria algum com qualquer material que estiver ao seu alcance esse momento lúdico para as
crianças é o brinquedo em ação, torna-se claro que o prazer derivado do brinquedo na
Educação Infantil é controlado por varias motivações onde a o desenvolvimento emocional,
colocando em pratica sua autonomia20.
Ao compartilhar uma brincadeira ou um brinquedo a criança aprende a
respeitar o outro e delimitar limites e os seus próprios, quando há parceria, se faz a troca de
conhecimento, levando-o a compreender que o brinquedo pertence a todo grupo, com um
adulto mediador eles entenderão que se pode brincar com varias pessoas e um só brinquedo,
havendo regras e trabalhando o lado egocêntrico21 de criança da Educação Infantil.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
20

Autonomia:neste contexto consiste na qualidade de um indivíduo de tomar suas próprias decisões, com base
em sua razão individual.( Freire, 1996)
21
Egocêntrico: a característica que define as personalidades que consideram que todo o mundo e todas as
pessoas giram ao redor de si próprio. ( Antunes,2008, p. 33)
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Brincar é em espaço privilegiado, proporciona à criança, como sujeito, a
oportunidade de viver entre o principio de prazer e o principio da realidade, segundo Oliveira
(1998): “Brincando a criança vai lentamente, estabelecendo vínculos, brincado com os objetos
externos e interno, num processo de trocas intensas com a realidade e com a fantasia”. (p. 32)
Então brincar22 passa a ser um ato espontâneo e natural para as crianças, tanto quanto o
comer, dormir, andar ou falar.
A criança por meio do brincar aprende, expressar suas emoções, quando brinca
esquece de tudo ao seu redor, vive aquele momento com prazer, é onde o aprendizado se faz
presente, podendo conhecer suas limitações, não percebendo que aquele momento se torna
importante, desenvolvendo suas habilidades e até mesmo vencendo desafios, que naquele
momento lhe são propostos. Portanto brincar deve ser considerado, trabalho de criança, esse é
um ato muito sério, por meio dele se explora o mundo ao seu redor, aprende-se regras, ao
brincar em dupla ou grupo, eles assimilam algo valioso para sua vida, a respeitar o seu
próximo, sua cultura e há troca de conhecimento, nesse momento em que a fantasia reina em
sua mente, vão exercitando suas habilidades, criatividade e desenvolve sua autonomia,
brincado desenvolve sua motricidade23, lateralidade24, orientação espacial25 ,estimulando a
inteligência da criança, segundo Antunes (2008): “Assim, brincar significa extrair da vida
nenhuma outra finalidade que não seja ela mesma. Em síntese, o jogo é o melhor caminho à
descoberta da individualidade”. (p. 37)
Neste contexto o jogo, é o mais eficiente meio estimulador das inteligências26,
por meio dele a criança se desenvolve sem perceber. Pois, ele estimula seu raciocínio,
levando-a ao interesse de entender o que o jogo lhe propõe assim ela pretende chegar ao
objetivo maior, que é vencer o jogo. A criança não pensa em outra coisa, se entrega ao jogo,
desenvolvendo suas habilidades e seu cognitivo. Nesse momento, entra o professormediador, que direciona esse aluno a descobrir suas limitações, respeitar regras e conviver
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22

Brincar: é a ação de brincar, de entreter, de distrair.(Pires,1995, p.4)
Motricidade: neste contexto é o conjunto de funções de relação asseguradas pelo esqueleto, os músculos e o
sistema nervoso, e que permite o movimento e o deslocamento dos animais.(Antunes,2008, p 155)
24
Lateralidade: é a capacidade de controlar os dois lados do corpo juntos ou separadamente, ou seja é importante
que exista a percepção da diferença entre direita e esquerda. (Antunes,2008, p 128)
25
Orientação espacial: neste contexto é orientar-se no espaço, em direção, localização e tempo, identificando e
efetuando movimentos em diferentes velocidades e trajetórias.(Antunes,2008,p 120).
23

26

Inteligência: neste contexto pode ser definida como a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver
problemas, abstrair idéias, compreender idéias e linguagens e aprender.(Antunes,2008, p18)
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com o grupo de forma satisfatória; pois o jogo em grupo deve estimular a troca de
conhecimento e a concordância, sendo assim um momento especial ao aluno; ele descobre
que unindo suas forças ao grupo alcançara o alvo desejado que é a vitória ou a satisfação de
viver intensamente o momento.
Os jogos possuem importância basilar na construção do ser humano. Os jogos
em sua essência pode trazer resultados significativos para a Educação Infantil, que o que se
colhe com seus resultados são surpreendentes. Os jogos estimulamos sentidos, o tato, a
audição, o paladar, visão e olfato,

os jogos possuem um poder de socialização e

espontaneidade fundamental para apanhar o temperamento de cada criança, porém o que se
deve atentar é para eficácia em sua aplicação, segundo Kishimoto (1996): “No jogo existe
alguma coisa “ em jogo” que transcende as necessidades imediatas da vida e confere um
sentido à ação. Todo jogo significa alguma coisa”. (p.4)
	
  
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jogo entre outras funções possuem o poder de proporcionar as crianças
momentos prazerosos, descontraídos e acima de tudo estar desprovidos de qualquer cobrança
com finalidade avaliativa final. É no momento de jogar que a criança tem oportunidade de
interagir com os demais, é nesse jogar que ela passa a conhecer determinadas regras, já que
todo jogo possuem regras a ser respeitadas para um bom desempenho de seus participantes,
com essas praticas de relacionamento social, conhecimento de determinadas regras que o
professor poderá observar o crescimento da criança em sua caminhada educativa, sem
necessariamente ter de aplicar diretamente qualquer atividade que esteja ligada a cobranças.
Agindo com espontaneidade educando e educador certamente chegará a um denominador
comum.
Brincar é a possibilidade de criar, de uma forma espontânea utilizando, ideias,
materiais e a imaginação podendo inventar o próprio espaço e o tempo. Assim por meio do
brincar a criança se socializa, constrói o seu conhecimento na troca de experiências
vivenciadas no contexto da escola na Educação Infantil.
Assim em acordo com es estudos empreendidos pôde-se refletir mais faz necessário
que os professores conheçam o lúdico, a prática lúdica, demonstrando assim que há um
movimento um processo reflexivo entre as partes envolvidas quanto a confirmação da
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importância das atividades lúdicas no contexto escolar. Assim a fundamentação dos objetivos
proposto de socialização por meio da pratica lúdica é real. Porém é necessária a continuidade
no observar, pesquisar, explorar para se conhecer com maior segurança o que não é possível
conhecer por meio da prática lúdica todo o processo de socialização e de prática social
efetiva.
Diante deste contexto busca-se no lúdico, nos jogos pedagógicos e nas brincadeiras esta
ferramenta. O professor da Educação Infantil é o mediador de situações de aprendizagens
concretas e reais, que buscam a integração entre a prática lúdica com e a socialização entre as
crianças, pois nesse período de suas vidas aprendizado deve ser permeado pelo brincar, o que
para elas as crianças essa atividade de brincar é coisa séria
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Resumo
As inovações tecnológicas cada vez mais influenciam nossas vidas e comportamentos, sendo
que estas em grande parte se apropriam dos princípios da Física Moderna e Contemporânea
(FMC). Porém, este conhecimento, que costuma ser de interesse dos alunos, muitas vezes é
ignorado nos currículos de Física do Ensino Médio. O presente trabalho explora tal
problemática ao investigar algumas ações alternativas que propiciaram uma abordagem mais
significativa da FMC, contribuindo também para a formação humana dos alunos. Através da
aplicação de questionários aos alunos foi observado que os temas da FMC eram de interesse
dos mesmos e assim foi criado um Jornal Mural (JM) para a Divulgação Científica (DC) de
temas da FMC que possuem influência direta nas inovações tecnológicas e em suas
aplicações. Neste sentido o uso da DC por meio do JM é um facilitador na abordagem desta
temática. A partir da análise dos dados recolhidos, foi possível observar que devido à
participação dos alunos na construção do JM, os mesmos mostraram um grande interesse em
sua manutenção. Também é importante destacar que, na opinião dos alunos, a externalização
da FMC é mais significativa do que o aprendizado ocorrido apenas dentro da sala de aula.
Palavras Chaves: Jornal Mural, Divulgação Científica, Física Moderna e Contemporânea.
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Introdução

Já há algum tempo, a ciência vem nos bombardeando com inovações tecnológicas
com certa frequência. Porém, ao recebermos estas novidades, não nos interessamos em saber
que princípios proporcionaram seu desenvolvimento, ou mesmo, quais mudanças e
influências as descobertas científicas e novas tecnologias podem proporcionar à nossa
sociedade.
Toda essa evolução acontece em ritmo acelerado e o ensino, por sua vez, é muito
mais lento e não consegue acompanhar este progresso, pois a inserção de conteúdos ou
mudanças nos currículos se tornam muito mais complexas devido a aspecto que não podem
ser desconsiderados, como filosofia curricular, formação de professores e as perspectivas do
ensino das Ciências (CACHAPUZ, PRAIA E JORGE, 2002).
Sendo assim, novos meios de levar esses assuntos a realidade escolar de alunos do
ensino básico surgem para tentar acompanhar essa evolução acelerada. Dentre eles, optamos
pela utilização da Divulgação Científica por meio de um Jornal Mural que abordará assuntos
relacionados à Ciência e Tecnologia. Diante do exposto esta pesquisa se deu no intuito de
investigar qual é o potencial do Jornal Mural de Ciência e Tecnologia enquanto veículo de
divulgação científica e se os estudantes estão dispostos a auxiliar na sua manutenção.
Logo, os objetivos traçados para esta pesquisa foram: analisar a possibilidade de
envolvimento dos alunos no processo de construção e manutenção do Jornal Mural de Ciência
e Tecnologia. Para tanto, foi necessário realizar a construção do Jornal Mural de Ciência e
Tecnologia e inserir conteúdos relacionados à Ciência e Tecnologia no cotidiano dos alunos.
Para o entendimento da pesquisa apresentamos alguns aspectos e características da
Divulgação Científica (DC) e do Jornal Mural (JM) e também alguns benefícios que podem
surgir ao utilizarmos o JM como ferramenta da DC. Posteriormente esclarecemos que a
pesquisa é de caráter qualitativo, questionários foram os meios de obtenção de dados
analisados por meio de análise de conteúdo. Expomos os procedimentos adotados para o
desenvolvimento da pesquisa e, em seguida, discutimos transcrições que ilustram as
categorias que surgiram após análise das respostas dadas ao questionário. Seguem também as
conclusões tiradas a partir da análise dos resultados.
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Referencial Teórico

A Divulgação Científica como instrumento da Ciência e Tecnologia

A cada ano, a pesquisa na área de ensino sobre a inserção de Física Moderna e
Contemporânea (FMC) no ensino básico ganha força, com novas teorias, metodologias e
instrumentos utilizados na dinâmica de ensinar FMC. Não somente, mas principalmente pela
necessidade de formar pessoas capazes de compreender a importância da ciência e tecnologia
(C&T) para o desenvolvimento da sociedade, além de contribuir para se tornarem sujeitos
participantes dessa evolução. Neste âmbito, “a divulgação científica é fundamental para a
popularização da ciência” (OLIVEIRA & FALTAY, 2008, p. 81).
No entanto, é importante destacar que a divulgação científica esbarra em alguns
aspectos, como a falta de investimentos em infra-estrutura adequada, recursos humanos e
meios na escola básica. Além disso, a ciência não faz parte da cultura popular; logo “(...) não
se constitui numa atração capaz de fazer com que as pessoas se envolvam com ela”
(OLIVEIRA & FALTAY, 2008, p. 81).
O ambiente científico-tecnólogico está em evolução constante e acelerada. É difícil
que mudanças de currículo acompanhem este ritmo, uma vez que elas não consistem apenas
em incluir conteúdos, mas sim envolvem modificações “profundas e articuladas a nível da
filosofia curricular dos ensinos básico e secundário, da perspectiva e desenho da formação de
professores e ainda do ensino das Ciências” (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002, p. 54-55).
Assim, a divulgação científica pode ser uma alternativa para acompanhar o dinamismo da
C&T.
Outro ponto a considerar é o fato do aluno, através da divulgação científica,
abandonar a ideia de que o único lugar para se aprender é a sala de aula, e passar a buscar
informações adicionais fora dela, ou seja, o ambiente de aprendizagem é externalizado
(SILVA e ALMEIDA, 2005). Ao buscar essas informações adicionais, o aluno passa a
acompanhar as evoluções da C&T e seus efeitos para a sociedade, tornando-se um cidadão
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crítico e atuante, o que também é papel da divulgação científica (ALVETTI, 1999; RIBEIRO
& KAWAMURA, 2008).
Para facilitar a compreensão dos textos científicos, a divulgação científica utiliza
uma linguagem acessível aos leitores (ROSA & TERRAZAN, 2001). Contudo, não se pode
perder o rigor científico, uma vez que essa perda pode causar um entendimento incorreto dos
conceitos.
A divulgação científica pode ser realizada de diversas maneiras. Dentre elas,
visitação a centros e museus de ciência, leitura de livros e revistas especializados, programas
de TV e jornais.

O Jornal Mural

Em um ambiente de informação altamente digitalizado, o Jornal Mural (JM)
sobrevive devido às suas características específicas de praticidade, mesmo tendo surgido antes
mesmo que o jornal impresso (CAPRINO, 2008).
Surgido na pré-história com a arte rupestre (pinturas nas paredes das cavernas), o JM
tem se aperfeiçoado para acompanhar a evolução das Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TIC). Caracteriza-se pelos seus conteúdos normalmente curtos, objetivos,
claros e concisos; além de ser um instrumento de baixo custo (CAPRINO, 2008; FRANÇA,
1988).
Apesar de ser amplamente utilizado no âmbito da comunicação empresarial interna,
o JM se revela “como um interessante instrumento didático” (CAPRINO, 2008, p. 3).
Contudo, segundo França (1988), para a construção de um JM eficiente, é preciso seguir
alguns padrões: deve haver programação e uma boa execução, dispor de programação visual,
contar com recursos gráficos, fotos e ilustrações, ser colocado em ambientes de fácil
acessibilidade e boa visibilidade. Já quanto à duração da informação no JM, esta dependerá
dos objetivos estabelecidos.
É importante ressaltar que para a implementação do JM no ambiente escolar, deve-se
observar
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(...) desde as condições de infra-estrutura da escola, até o modo pelos quais tais
veículos serão utilizados pelos educadores e educandos. (...) O uso das tecnologias
deve ser feito a partir de uma análise coerente da realidade encontrada no atual
âmbito escolar. (FERREIRA, et al, 2009, p. 2).

Ao contrário do JM utilizado no ambiente empresarial, o JM como instrumento
didático-pedagógico abre espaço às expressões dos alunos participantes (FERREIRA, et al,
2009). Assim, todos podem buscar novas matérias para publicação no JM, fazendo deste um
ambiente dinâmico e diversificado por apresentar a expressão de cada um dos leitores
participantes.

O Jornal Mural e a Divulgação Científica e Tecnológica

As revistas de divulgação científica (Superinteressante, Ciência Hoje, Scientific
American, etc.), bem como os jornais impressos e digitais (Folha de São Paulo, O Globo,
Jornal do Brasil, etc.) que mantêm seção de divulgação de ciências, ficam restritos aos leitores
que os adquirem nas bancas. O JM pode fazer um papel facilitador, levando essas notícias
para a escola.
Além disso, no JM pode-se reconstruir as notícias, direcionando-as ao público-alvo
que, no caso, são alunos de Ensino Médio de uma escola pública. Essa reconstrução pode ser
realizada pelos próprios alunos, revelando seus reais interesses.

Metodologia

Pesquisa Qualitativa

Esta pesquisa baseia-se nas características da investigação qualitativa, na qual,
segundo Bogdan & Biklen (1994), o pesquisador exerce o papel de protagonista devido à
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responsabilidade de analisar não só os dados em si, mas também o contexto que os envolvem
e seus significados, sendo este último de suma importância na abordagem qualitativa. Um
investigador qualitativo interessa-se “mais pelo processo do que simplesmente pelos
resultados ou produtos” (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 49), ou seja, os meios são mais
importantes que os fins.
Os dados obtidos tendem a ter características descritivas e dependendo do
instrumento de coleta, até mesmo os dados podem estar repletos de interpretações do
pesquisador, como é o caso das notas de campo, por exemplo. Além das notas de campo,
podemos citar como meios de obtenção de dados os vídeos na sala de aula, esquemas e
diagramas, entrevistas e questionários.

Questionário

Questionários são documentos que contêm um número de perguntas às quais os
respondentes terão que responder. Segundo Moreira & Caleffe (2006), a utilização de
questionários é vantajosa, pois pode atingir uma grande quantidade de pessoas
simultaneamente despendendo, assim, pouco tempo; dá a opção de anonimato aos
pesquisados, podendo gerar informações mais fiéis; tem grandes chances de se obter uma alta
taxa de retorno; além de estabelecer um padrão para seus itens, possibilitando iguais
condições a todos os pesquisados. Para isso, um questionário deve ser breve, de fácil
entendimento (adequar a linguagem ao público-alvo), de rápido preenchimento, além de
conter uma apresentação atrativa.
Porém, é importante destacar que para o bom uso do questionário, é necessário
tempo para uma boa preparação deste e evitar itens desnecessários, pois “elaborações
descuidadas podem significar que os itens poderão ser ambíguos, as categorias imprecisas e o
pesquisador corre o risco de alienar os respondentes” (MOREIRA & CALEFFE, 2006, p.
105).
Com as informações geradas no campo da pesquisa qualitativa em mãos, o
“pesquisador procura finalizar o seu trabalho, ancorando-se em todo o material coletado e
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articulando esse material aos propósitos da pesquisa e à sua fundamentação teórica”
(GOMES, 2009, p. 81).

Análise de conteúdo

No início do século XX surge a análise de conteúdo como uma técnica bastante
usada até os dias atuais em pesquisa qualitativa. Na análise de conteúdo, o foco é encontrar o
que está nas entrelinhas dos dados em si, busca-se o sentido, as relações e o significado
daquilo que foi coletado. Assim, a interpretação, realizada após a análise, é o elemento chave
da investigação qualitativa. Por meio da análise de conteúdo, “podemos caminhar na
descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das aparências do que
está sendo comunicado” (GOMES, 2009, p. 84).
Ainda dentro da análise de conteúdo, existem diversas formas de se analisar os
materiais obtidos. Dentre elas, utilizaremos a análise temática, onde “o tema é a unidade de
significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios
relativos à teoria que serve de guia à leitura” (BARDIN, 2009, p. 131).
Para esta análise em pesquisa qualitativa seguem-se determinados procedimentos
metodológicos: categorização, inferência, descrição e interpretação. Porém, a sequência em
que ocorrem dependerá dos objetivos traçados, dos dados coletados, dentre outros aspectos
(GOMES, 2009).

Procedimentos da pesquisa

A pesquisa foi realizada com alunos do Ensino Médio de um colégio estadual,
situado próximo à Universidade Federal de Goiás, e teve início no decorrer da disciplina de
Estágio Supervisionado III no primeiro semestre de 2012. Inicialmente foi realizada uma
consulta para sabermos os temas que mais lhes interessavam. Com base nestes temas, foram
feitos três pôsteres1 – Ativa ou passiva? As diferenças entre as tecnologias de TV 3D, Hubble
completa 20 anos de revolução da astronomia, Nanotecnologia no combate ao câncer.
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Já no decorrer da disciplina de Estágio Supervisionado IV, durante o segundo
semestre de 2012, estes pôsteres (impressos em papel A3 – 297x420 mm) ficaram expostos
no Mural do corredor central da escola. Após esta exposição, foram realizadas oficinas, que
ocorreram entre as disciplinas de Física e Química, como atividade extracurricular presente no
calendário escolar. Uma das oficinas foi a de “Jornal Mural”, trabalhada em três turmas. Cada
turma, dividida em grupos, trabalhou com a extensão de um dos temas supracitados,
construindo seus próprios pôsteres, com os materiais fornecidos (recortes de artigos da
internet, folhas de papel branco A3, tesoura, cola branca, canetinhas coloridas, réguas, lápis e
borrachas).
Os pôsteres produzidos pelos alunos, na oficina, foram colocados em votação para a
escolha dos mais interessantes e que seriam publicados no Jornal Mural de Ciência e
Tecnologia que foi confeccionado e montado no pátio da escola com o auxílio dos bolsistas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
Após este primeiro contato com o Mural de Ciência e Tecnologia, foi aplicado um
questionário (Apêndice I) com o objetivo de saber da importância deste para os alunos e do
interesse em participar da sua manutenção.

Análise dos Resultados

Para as transcrições das respostas dadas aos questionários, os alunos foram
representados de A1 a A90.
Baseado nas respostas dadas pelos alunos ao questionário aplicado, pudemos
formular cinco categorias de análise: função do Mural, reconstrução e acessibilidade,
externalização do ensino, participação dos estudantes e fontes de obtenção de notícias
destacadas pelos alunos.
1.

Função do Mural: Nesta categoria reunimos respostas que indicam as possíveis

funções do JM. Identificamos dois aspectos complementares: os alunos apontaram o mural
como uma fonte de informação sobre atualidades em Ciência e Tecnologia e também como
um instrumento de aprendizagem.
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Quanto ao primeiro aspecto, o aluno A72 demonstra interesse em estar por dentro
das novidades:
“Visitaria o mural todos os dias para obter informações e ficar ligada no assunto
novo” (A72).
Ainda sobre este aspecto, o aluno A73 destaca a importância em se manter
informado sobre o assunto:
“A importância é que eu vou ficar sabendo das novidades sobre tecnologia e
ciência” (A73).
Os alunos afirmam que este é um tema de interesse entre os jovens:
“Nós próprios adolescentes somos muito curiosos, principalmente eu, gosto de
entender coisas novas. Para a gente é um assunto do nosso interesse” (A1).
Por estarem completamente inseridos num ambiente rodeado de uma tecnologia que
evolui quase que diariamente, os alunos associaram as inovações principalmente aos avanços
tecnológicos, como pode ser destacado nas falas dos alunos A2 e A69:
“Irá trazer para nós conhecimento e atualidade sobre as tecnologias que estão se
desenvolvendo no mundo atual” (A2);
“Nos ajuda a descobrir mais sobre o que está acontecendo na ciência e sobre os
avanços tecnológicos” (A69).
Já quanto ao segundo aspecto, os alunos apontaram a aprendizagem como função do
mural:
“Adquiriremos mais aprendizagem com as informações coletadas em pesquisas para
o Jornal Mural” (A7).
Como o Jornal Mural é um meio totalmente acessível a todos os alunos, é maior a
possibilidade de uma maior propagação dos conteúdos contidos nele:
“Poderei estar aprendendo e, ao mesmo tempo, fazendo com que várias outras
pessoas aprendam também” (A51).
Inclusive, o Jornal Mural foi sugerido como um possível método de ensino, como
ressalta o aluno A45:
1176	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

“Um método de ensino muito melhor” (A45).
Estes apontamentos ocorreram em respostas a todas as perguntas do questionário.
2.

Reconstrução e acessibilidade: Nesta categoria agrupamos respostas que

destacam duas características do JM.
O JM permite a reconstrução das notícias, admitindo que os alunos possam expressar
seus interesses:
“Ajudando a desenvolver, estudando fatos e aprendendo a fazer notícia daquilo que
as vezes está oculto” (A6);
“Seria um modo de criatividade, responsabilidade, um modo de expressar as
notícias do seu jeito” (A65).
A fácil acessibilidade às informações em um JM faz com que estas tenham um
alcance maior, o que foi destacado pelos alunos A77 e A88:
“É importante para que quem não tem acesso a essas informações, fiquem
atualizadas com o Jornal Mural na escola” (A77);
“Mostrar curiosidades e informações das quais a maior parte dos alunos não têm
acesso ou não procuram saber” (A88).
Mesmo sem um conhecimento prévio sobre o assunto, os estudantes conseguiram
apresentar alguns aspectos do JM em suas respostas.

3.

Externalização do ensino: Nesta categoria apresentamos respostas que

destacam uma das características DC.
Os alunos conseguiram perceber um aspecto que caracteriza a DC, como é o caso dos
alunos A1 e A10 que apontaram a externalização do ambiente de aprendizagem:
“Acho muito importante e bacana esse conceito dos estagiários de debater mais
sobre esse assunto que é pouco falado na sala de aula” (A1);
“Não é só com aulas que se aprende as matérias” (A10).
Da mesma forma que o JM, os estudantes também puderam entender uma das
características da DC.
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4.

Participação dos estudantes: Nesta categoria destacamos as respostas onde os

alunos apontam benefícios que poderiam obter se participassem da manutenção do Jornal
Mural.
Além de revelarem interesse na participação no mural, os alunos afirmaram poder se
beneficiar com a participação por si só, como tendo uma aprendizagem complementar, por
exemplo:
“A gente vai se envolvendo e aprendendo cada vez mais” (A12).
Os alunos ainda consideraram poder se beneficiar por ter elementos para buscar
informações adicionais:
“Pois vou ler mais, tirar algumas dúvidas sobre o tal assunto” (A40).
As transcrições apresentadas foram retiradas das respostas dadas à terceira questão
do questionário.

5.

Fontes de obtenção de notícias destacadas pelos alunos: Nesta categoria

apontamos as respostas dadas pelos estudantes ao serem questionados sobre quais fontes de
notícias eles utilizariam para levarem elementos para o Jornal Mural.
A grande maioria dos estudantes julgou ser possível os próprios alunos buscarem e
levarem notícias para o Jornal Mural. Para isto, eles indicaram quais são os meios que
usualmente eles utilizam para obter informações.
Dentre eles, a internet:
“Em redes sociais ou em sites que tratem de ciência e tecnologia” (A22);
Também os impressos:
“Em livros, revistas e enciclopédias” (A70); “Livros e revistas científicas podem
ser fontes de pesquisa” (A75);
Ou mesmo programas de TV e rádio:
“Poderiam conseguir as notícias por vários meios como televisão, jornal, internet,
rádio, etc.” (A51);
Além de outras fontes como:
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“Em pesquisas, experimentos etc...” (A8);
“Comerciais de propaganda” (A65); “Nas feiras de tecnologia” (A79).
Como a pesquisa foi desenvolvida numa escola próxima ao Campus Samambaia da
UFG, os alunos sentem uma relação de proximidade com a faculdade, pois a escola recebe
uma grande quantidade de estagiários e bolsistas do PIBID. Por isso, os alunos citaram
também como meio de fonte de informações a própria universidade:
“Poderíamos conseguir com pesquisas em jornais e também no centro de pesquisa
da UFG” (A24).
As respostas supracitadas foram obtidas nas respostas dadas à segunda questão do
questionário.

Considerações Finais

Através da análise dos resultados, pudemos concluir que os estudantes obtiveram
uma percepção sobre as funções que o Mural pode assumir e também sobre as características
do JM e da DC. Além desta percepção, os estudantes também demonstraram interesse em
participar da manutenção do Jornal Mural de Ciência e Tecnologia e, para isso, apresentaram
as maneiras pelas quais podem buscar informações e notícias que podem ser publicadas no
Mural.
Os estudantes destacaram duas possíveis funções para o Mural: fonte de informação
sobre atualidades em Ciência e Tecnologia e instrumento de aprendizagem. Isto mostra que
estes estudantes estão interessados em entender principalmente a tecnologia que os rodeia e
suas inovações, além de se preocuparem com sua aprendizagem, em como aprender melhor e
de maneira mais atrativa e dinâmica.
Apenas com a construção e exposição do Jornal Mural de Ciência e Tecnologia, sem
realizar um aprofundamento sobre as questões que envolvem o JM e a DC, os estudantes
puderam apreender algumas características, tanto do JM quanto da DC, que podem ser
exploradas, como é o caso da possibilidade de reconstrução das notícias e a fácil
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acessibilidade ao Mural, que são atributos do JM, e a externalização do ensino, que é uma
qualidade da DC.
Como um bom quantitativo de alunos manifestaram interesse em participar do mural,
é possível formar um grupo menor responsável pela manutenção do Jornal Mural, ou ainda,
convidar estes alunos a envolver os demais neste projeto. De qualquer forma, o
prosseguimento desta atividade, com a participação dos alunos, se mostra possível.
Apesar de terem surgido outras fontes de obtenção de notícias, foi visível que os
alunos consideram a internet e os impressos, como livros, jornais e revistas, seus principais
meios de informação.
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RESUMO
O presente artigo busca propiciar mecanismos de discussão e analise de aspectos da vida
social que em larga medida contribuíram e contribuem para a formação da identidade do
educador e do educando em nossa sociedade e que consequentemente contribuem para o
perfil, o nível e o modelo de educação que temos atualmente. Tendo como foco central a
educação, discute questões como: a valorização e/ou desvalorização do educador, papel das
instituições sociais na (con)formação da vida social, formação em ciclo, globalização,
identidade relacional.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Globalização. Identidade. Ciclos.
ABSTRACT
This article seeks to provide mechanisms for discussion and analysis of aspects of social life
that largely contributed and contribute to the formation of the identity of the educator and the
learner in our society and that consequently contribute to the profile, the level and type of
education that we have currently. Having as a central focus to education, discusses issues such
as: the recovery and/or devaluation of the educator, role of social institutions in the formation
of social life, training in cycle, globalization, relational identity.
KEY WORDS: Education. Globalization. Identity. Cycles.
INTRODUÇÃO
A escola como direito de todo cidadão brasileiro e como dever do Estado, passa a
existir legalmente em nosso país a partir da promulgação da constituição federal de 1988
artigo 205. Que esta garantia constitucional trouxe ganhos para a sociedade brasileira – e,
sobretudo, para a parcela da população que por ser despossuída economicamente de bens
terminava por se tornar também à margem da educação escolar – é inegável, porém necessário
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se faz abrir espaço para analisar questões como: as mudanças que esta garantia terminaram
por fazer acontecer no universo educacional e na identidade profissional do educador e a
importância, o lugar da educação escolar na vida do individuo.
Com este intuito, o artigo está dividido em quatro partes. Na primeira parte
procurando mostrar como a cada tempo, as instituições sociais atuam no sentido de fazer
existir um modelo de sociedade estabelecido. Na segunda parte discute a identidade
profissional do educador ontem e hoje. Na terceira parte fala da implantação de ciclos na rede
escolar como um mecanismo de sedimentação do modelo social vigente e na quarta parte
discute a identidade atual do educador vendo-a como uma identidade relacional, que se firma
a partir de contatos e relações que se estabelece com outras identidades.
AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS E A (CON)FORMAÇÃO DO MODELO SOCIAL
VIGENTE
Em outros tempos, quando o acesso à escola era privilégio de alguns, o educador
tinha sobre sua responsabilidade apenas alunos que ali estavam com o desejo de aprender.
Alunos movidos pela busca do conhecimento e esta era exatamente a função da escola –
transmitir conhecimento. Até porque a socialização da criança se dava, em larga medida, a
partir do outras instituições sociais que não a escola. Assim, nesse processo de socialização, a
família e a igreja eram instituições que exerciam o papel de inserirem o indivíduo (criança) na
vida social, incutindo nele valores, desejos e princípios necessários para o bom andamento da
vida em sociedade.
Dizer que a escola não era uma instituição forte no que diz respeito à inserção dos
indivíduos na vida social, não equivale a dizer que ela não exercia papel importante na
estruturação do modelo de sociedade vigente. Embora o acesso à educação formal fosse
privilégio de poucos destinados à formar a elite pensante, o não acesso da maioria era também
uma forma de garantir a continuidade do modelo de sociedade capitalista, onde os indivíduos
sem escolaridade se portam como simples “guardiões” de mercadorias, ou como diria Marx
“As pessoas aqui só existem, reciprocamente, como representantes de mercadorias e, por isso,
como possuidores de mercadorias” (Apud MIRANDA, 2009, p. 217).
As mudanças sociais, trazidas pela “modernidade” também fizeram acontecer
mudanças nas instituições que outrora realizavam papeis fundamentais e fundamentantes na
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inserção do indivíduo no meio social. Embora se diga que instituições como a família e a
igreja, já não assumem com relevância a função de socializar o indivíduo como outrora
assumia, o que podemos observar é que cada instituição, a seu modo, fez acontecer mudanças,
mas, em todas elas as mudanças se deram no sentido de fazer reforçar a ideologia social
vigente.
A família brasileira já não se enquadra no modelo de família tradicional, formada
por pai, mãe e filhos, mas hoje se configura das mais diferentes formas, alimentando assim,
valores outros no que diz respeito à formação familiar. Dirigida pelos ditames do capitalismo,
se isenta em larga medida das responsabilidades e deveres em relação à formação dos filhos.
Na busca desenfreada do trabalho que possibilita o ter, a família se ausenta cada vez mais do
processo de socialização das crianças. Com o intuito de ganhar mais (e muitas vezes este
ganhar está em função de propiciar o “melhor” para os filhos) as pessoas se eximem do
convívio familiar.
A religião, que em larga medida definia valores e princípios sedimentados no
amor ao próximo, na partilha, na comunhão, valores estes que norteavam a conduta dos
indivíduos, vai perdendo seu espaço e sua força de atuação/intervenção social. Por outro lado,
vai ganhando força social o neopentecostalismo, sedimentado na “teologia da prosperidade”
que vai primar pela multiplicação dos talentos, pela valorização do ter.
Assim, podemos afirmar que estas instituições continuam assumindo o seu papel
social, que hoje já não é mais de guardiãs dos valores morais e éticos, mas, de inserirem o
indivíduo no meio social, ou seja, de socializar o indivíduo para o mundo globalizado, com
suas marcas de frieza, de indiferença ante o outro, de exclusão, de segregação. E a sociedade,
em consonância com estas mudanças enfoca a preterização dos valores familiares e religiosos
e reforça na escola a função de inserir o indivíduo neste meio social.
O SER EDUCADOR ONTEM E HOJE
Como “Em todo processo educativo, quando não de maneira explicita, ao menos
de modo latente, encontra-se um modelo de homem, de comportamento e de sociedade”
(GONZÁLEZ; DOMINGOS, 2005, p. 17), a escola que excluía eliminando a possibilidade de
acesso, atendia a um modelo de sociedade eminentemente rural e que dependia em larga
medida de seres não pensantes, de força física para o trabalho, de mão de obra sem grandes
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exigências de qualificação. Por outro lado, aqueles poucos que a escola incluía deveriam
receber conhecimentos suficientes para se fazerem bons profissionais para o mercado de
trabalho. Assim, um modelo de sociedade injusta - porque desumana e desigual, porque dá
oportunidades aos indivíduos segundo seu acesso à riqueza social, porque limita o direito de
reflexão e de critica a alguns poucos - tem a seu favor um acesso/exclusão escolar que
favorece a formação de um modelo de homem acrítico que por assim ser, tem
comportamentos que acabam por reforçar esta sociedade.
Dentro deste modelo de sociedade, a identidade profissional do educador assumia
características de prestígio – ser professor significava fazer parte de uma elite social. Ser
professor subentendia elevado status social, grande reconhecimento e respeito tanto da
sociedade maior quanto dos educandos. Como o educador era aquele que detinha os
conhecimentos, e sua função era transmiti-los aos educandos, era inadmissível atitudes de
desrespeito, de enfrentamento ao professor. O professor era a autoridade e como tal exercia
direito de autoridade sobre seus alunos.
As mudanças sociais provocadas, sobretudo pelo processo de globalização - que
tem se configurado como um “reforçamento dos mecanismos de elitização de um lado e de
exclusão, segregação e apartação de outro, num processo de universalização da desigualdade
e consolidação das formas de exclusão de muitos e de inclusão de muito poucos”
(MIRANDA; RESENDE, 2009, p. 213) - terminaram por interferir no universo educacional.
Tais interferências se dão pelo fato de que para fazer efetivar mudanças sociais, torna se
necessário fazer acontecer mudanças no processo educacional. Assim, a garantia
constitucional de educação como direito de todos e o seu reforço que vem pela lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB (lei n. 9394/1996) são atitudes governamentais
tomadas como medidas reclamadas pela vida social, que diante da necessidade de atender aos
reclames de direito/necessidade de educação precisava a esses reclames dar ouvidos sem,
contudo, fazer existir efetivamente uma educação para todos, uma universalização da
educação.
A partir dessas mudanças causadas por determinações legais, a escola que antes
era lugar de alguns, passa a ser direito e lugar de todos. Com isso, o professor passa a receber
em sala de aula um novo perfil de aluno, não mais apenas aqueles que ali estão em busca de
conhecimento, mas todos aqueles que a sociedade reconhece que devem estar na escola.
Assim, a escola que outrora era lugar em que as pessoas iam em busca de conhecimento se
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transforma para muitos em lugar de acolhida, de alimentação, de busca de recursos
financeiros (bolsa escola), de refúgio, de esconderijo, de educar e guardar os filhos enquanto
trabalha.
Com isso, o professor passou a ter sob sua responsabilidade pessoas oriundas de
todos os estratos sociais e com as mais diferentes intencionalidades. O professor de primeiro
ciclo ou primário vai ter em sala de aula o filho do engenheiro, do médico e de tantos outros
profissionais que tem dinheiro mas não tem tempo para cuidar dos filhos. Também (é claro
que não em um mesmo ambiente escolar) o filho do porteiro, do lixeiro, o filho que nem sabe
de quem é filho, o que sabe que é filho do traficante, do ladrão. Os tantos filhos que não
sabem efetivamente para que serve o ensino escolar, mas sabem que na escola tem quem fique
com eles durante todo o dia, sabem que tem lanche (possibilidade de comer uma vez por dia),
ou que o estar na escola garante recursos para a família no final do mês.
A realidade não é diferente nos outros níveis de formação. O aluno universitário,
por exemplo, não vai para a escola à procura de lanche, mas vai à procura decomhecimento,
mas também de uma inserção social (dizer que é universitário garante um certo status social),
de um diploma (sem qualquer relação com o conhecimento).
IMPLANTAÇÃO DE CICLOS NA REDE ESCOLAR E A SEDIMENTAÇÃO DE
MODELOS SOCIAIS
Para atender a esse novo perfil de aluno e de interesses, a instituição escolar
também se insere neste processo através da mudança do princípio do conhecimento para o
princípio da socialidade (MIRANDA, 2005), ou seja, da educação seriada para a educação em
ciclo, uma vez que se vê na necessidade de fazer mudar seu foco de atenção, que já não pode
mais estar centrada apenas no conhecimento, mas, sobretudo na inserção do sujeito na vida
social. Como a inserção dos indivíduos na vida social não pode ser feita da mesma forma,
pois necessário se faz “respeitar” as diferenças sociais, a escola pública brasileira, que hoje é
lugar de todos, precisa cumprir sua função social dentro do processo capitalista. Uma vez que
todo processo educacional atende a um modelo, para atender ao nosso modelo de sociedade –
que por ser capitalista prima por relações econômicas alienantes, por indivíduos acríticos,
porém capacitados para o trabalho - é preciso escolarizar alguns e socializar todos numa
postura de conformismo com o lugar que lhe é estabelecido na ordem social. Para que assim
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aconteça, a escola hoje exclui, eliminando para uns tantos, a possibilidade de aprendizado,
mas alimentando na sociedade a certeza de garantia de acesso igual para todos sobre o
discurso da equidade, que clama pela igualdade de oportunidades mas não prima pela
“igualdade de renda ou de situação de saúde ou qualquer outro efeito especifico”
(MIRANDA, 2009, p. 206).
Tomando como referência a definição de ciclo de Arroyo como “uma procura,
nada fácil, de organizar o trabalho, os tempos e espaços, os saberes, as experiências de
socialização da maneira mais respeitosa para com as temporalidades do desenvolvimento
humano” (1999, p. 158) (grifo meu) toda e qualquer rede de ensino pode encontrar
suporte/justificativa para sedimentar suas propostas de implantação de ciclo.
A rede de ensino que vê a escola como “locus em que os educandos, concebidos
como sujeitos de direitos, aprendem a conviver, debater, questionar, analisar o mundo vivido,
estabelecer, sintetizar, articular o pensamento próprio” (SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, 2009, p. 24), ou seja, a rede de ensino que busca na implantação dos ciclos a
retomado do valor do sujeito – que, comungando das ideias de Freire, espera na educação
fazer surgir um homem livre e capaz de refletir, que espera formar pessoas que são capazes de
atuar no mundo do trabalho, porque detém conhecimento e, sobretudo, porque é capaz de
intervir na sua realidade – vai compreender a temporalidade do sujeito, e ao mesmo tempo vai
se preocupar no sentido de fazer com que a seu tempo, cada aluno se prepare no sentido de ser
parte da vida social e não apenas assistente do seu existir.
Os que vêem a organização escolar em ciclos como locos de perpetuação do status
co, como possibilidade de acabar com as reprovações e com isso melhorar os dados
estatísticos também vão encontrar suporte no discurso de respeito à temporalidade do sujeito.
Assim, aquele que tem defasagem no aprendizado, em função de sua situação sócioeconômica, deve ser respeitado na sua temporalidade (e na sua diferença). Se o seu
desenvolvimento cognitivo não lhe é suficiente para a apreensão do conteúdo, que ainda
assim a ele seja conferido o direito de continuar junto com os seus colegas (mesmo sem
aprender), sobre o argumento de com isso reduzir a evasão escolar. Esse é o discurso perfeito
para um continuísmo com “cara” de direitos iguais - não há exclusão de ninguém, embora não
haja oportunidade para todos.
Com isso, podemos dizer que analisar a viabilidade ou não do processo, tentar
chegar a uma conclusão de processo bom ou ruim, positivo ou negativo, enriquecedor ou
1187	
  
	
  
	
  

III Encuentro de las Ciencias Humanas y Tecnológicas para la
integración de la América Latina y el Caribe Internacional del Conocimiento: Diálogos en Nuestra América

empobrecedor partindo apenas da compreensão teórica, creio ser algo de pouca valia, uma vez
que os resultados do mesmo dependem em última instância daqueles que o desenvolvem
(instituições e educadores). Ou seja, o fato de que no processo de implantação das propostas
pedagógicas para a organização escolar por ciclos, tenha se procurado em “criar situações
coletivas que propiciem explicitar e cultivar o papel, os valores e saberes educativos que cada
educador já põe em ação em sua prática” (ARROYO, 1999, p. 153), isso por si só não é
garantia de que será viável , pois, no processo de escolarizar alguns e socializar todos, temos
dois elementos fundamentais, a organização escolar e o educador.
IDENTIDADE RELACIONAL
Tais argumentos acima levantados querem fazer entender que a implantação de
ciclo, por si só, não garante mudanças sociais, uma vez que os processos (ainda que novos) se
esbarram sempre em questões sociais e culturais que os antecedem. Desta forma, é
fundamental compreender a escola - como ente político que tem autoridade e poder e o
educador - enquanto aquele que é parte deste universo escolar, e peça chave para o seu existir.
Dentro desta perspectiva, pensar uma nova identidade profissional do educador que atenda às
exigências de uma escola de ciclo é falar bem mais que isso. Significa dizer de uma formação
que devolva ao educador a sua auto-valorização, uma formação que o torne capaz de refletir
sobre o seu existir enquanto educador e enquanto pessoa inserida em um contexto social (pois
só é capaz de transmitir, quem tem guardado em si). Uma formação que dê conta de romper
com as amarras que levam à continuidade da exclusão provocada pelos processos de
globalização.
Para fazer existir essa nova identidade profissional, necessário se faz que aconteça
uma política de reconhecimento, ou ainda, necessário se faz alimentar no educador o desejo
de ser reconhecido “e, em conseqüência, o anseio de ter reconhecidos os seus direitos – e
dentre esses direitos está o de possuir uma identidade” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p.
34). Desta forma, a busca de uma identidade profissional se configura como algo que vai além
do universo profissional, como “uma luta não apenas por ganhos matérias, mas também pela
cidadania, que bem poderia ser traduzida por busca de respeitabilidade a si mesmo, de seus
valores e de suas formas de ver o mundo” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p. 53).
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Como nenhum estudo de identidade pode ser feito sem fazer referência às
condições de existência geradoras desta identidade (SANTOS, 2005, p. 56), para pensarmos
uma nova identidade profissional dos, ou para os educadores torna-se necessário buscarmos
compreender esta identidade profissional hoje e em tempos anteriores. Se na nossa realidade
brasileira atual a profissão professor é uma profissão desvalorizada socialmente falando, se
hoje a família já não se orgulha mais de ter em seu seio professores, se hoje grande parte dos
educadores assim o são por não terem conseguido ser outra coisa na vida, ou porque fazem da
docência uma atividade complementar e por conseqüência não se orgulham do que fazem,
esta não foi sempre a realidade educacional do nosso país.
Sabendo que a sociedade, em momentos históricos específicos constrói e
reconhece identidades segundo suas necessidades, importante é pensar a identidade
profissional do educador brasileiro antes das garantias legais de direitos à educação em
contraponto ao depois das garantias. Usar as garantias legais como marco de mudanças de
identidade se sedimenta na certeza de que os sistemas simbólicos e sociais possuem força de
atuação no sentido de produzir identidades e que estas identidades produzidas são relacionais
e que as diferenças são estabelecidas por marcações simbólicas relativas a outras identidades
produzidas em outras circunstâncias, sejam estas históricas, sociais, políticas, econômicas
(WOODWARD, 2007, p. 54). Assim, a identidade de educador deve ser pensada em
consonância com outras identidades sociais.
Enquanto a escola não era direito de todos, mas privilégio de alguns, o educador,
embora não fosse devidamente remunerado, era visto como uma figura de alto préstimo
social. Ser professor era motivo de orgulho, tanto para o profissional quanto para os
familiares, uma vez que era visto como “aquele que detém o saber”. Trilhar a carreira docente
era algo planejado, desejado, esperado, buscado. Chegar à docência era a realização de um
plano, em larga medida, coletivo. Assim podemos afirmar que a valorização da identidade
profissional do educador se dava em um jogo de mão dupla. De um lado tínhamos um
educador orgulho de assim o ser e uma família também orgulhosa desse fazer, e de outro lado
uma sociedade desejosa dos conhecimentos e saberes do educador, pois, reconhecia nele um
aliado na formação profissional dos poucos privilegiados.
A partir do momento em que a educação passa a ser direito de todos, que o poder
público passa a ter obrigações legais de investir em educação e que os empresários da
educação passaram a se sentirem ameaçados, a imagem do professor sofre mudanças e passa a
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ser desvalorizada socialmente. Em alguma instância, podemos dizer que este “fenômeno”
começa quando aqueles a quem interessa denegrir a imagem da escola publica e/ou a
importância ou a função de uma escola para todos, começam a atuar no sentido de fazer
entender que ser educador não é algo bom, não é honroso, não é dignificante. Como aquilo
que “dizemos faz parte de uma rede mais ampla de atos lingüísticos que, em seu conjunto,
contribui para definir ou reforçar a identidade que supostamente apenas estamos descrevendo”
(SILVA, 2007, p. 93) o discurso de incompetência, de inutilidade, de desvalorização acabou
por “enraizar-se” no seio social fazendo emergir uma identidade profissional fragilizada,
tímida, insegura, o que termina por interferir e alterar outras identidades, como, por exemplo,
a do aluno.
O aluno que outrora fazia parte de uma elite privilegiada, agora é parte da
sociedade geral. O aluno que era um ser passivo, respeitador, obediente, receptor, agora
assume uma outra identidade de ser que tem direitos (embora muitas vezes se esqueçam que
direitos caminham junto com responsabilidades), de contestador, e umas tantas vezes até de
agressor (como nos tem com freqüência mostrado os noticiários). Essa mudança de perfil do
aluno se faz entender por compreendermos que a “construção de uma identidade é um
processo simbólico e social” (WOODWARD, 2007, p. 10), desta forma, quando o sentido
social do estar na escola sofre mudanças, também vai fazer mudar a identidade do aluno.
Diante deste cenário o educador - que também é fruto desta sociedade que precisa
ser formada/alimentada/ continuada a cada dia através das diferentes instituições sociais,
sobretudo através da instituição escolar - se encontra em meio a um “fogo cruzado” entre a
função original/essencial do ser educador e as exigências que nossa sociedade capitalista se
nos apresenta. Entre atender às exigências do capitalismo e alimentar um processo de
coisificação (GONZALES; DOMINGOS, 2005), de barbarizarão do homem (ADORNO,
1996) ou intervir neste processo formando um ser crítico, consciente, reflexivo, autônomo
(ARROYO, 1999 GONZALES; DOMINGOS, 2005; MIRANDA, 2005; SECRETARIA
MUNICAPAL DE EDUCAÇÃO, 2009). Em outros termos, o educador se encontra diante de
tarefas nada fáceis – lutar para se garantir como sujeito do seu processo de vida pessoal e por
conseqüência profissional; lutar contra forças institucionais que querem roubar da escola a
função de formar cidadãos; lutar a favor de uns tantos alunos, que em função de suas
condições socioeconômicas, não vêem na escola locos de possibilidade de ascensão social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Se de um lado temos a Declaração Mundial de Educação para Todos que vê a
educação como aquela que propicia ao aluno mecanismos para que “possam sobreviver,
desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com dignidade, participar
plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões
fundamentadas e continuar aprendendo” (Apud ARROYO, 1999, p. 204), se temos
pensadores como González e Domingos que afirmam que “educar é humanizar, contribuir
com a pessoa para que ela se torne consciente dos seus próprios limites e possibilidades e
aspire ser ontologicamente mais, consequentemente, não se pode construir Educação sem
reflexão” (2005,18), ou ainda a Secretaria Municipal de educação de Goiânia que entende que
“a educação deve proporcionar a compreensão dos fenômenos sociais, históricos e culturais,
objetivando romper com posturas etnocêntricas e os preconceitos arraigados na sociedade“
(2009, 23). De outro lado não podemos fechar os olhos ante o fato de que vivemos em uma
sociedade capitalista, e de que “a universalização de um modo de produção é mais do que
somente a universalização de estruturas e processos de produção material e econômica. Tratase da universalização de uma forma de produzir a vida, as relações, os valores, os
procedimentos e formas de viver e agir” (MIRANDA; RESENDE, 2009, p. 211).
Ante o fato de que toda escola age no sentido de fazer atender a um modelo de
sociedade, o educador se vê diante de uma “encruzilhada” uma vez que o modelo de formação
previsto pelos órgãos/entidades sociais não equivale ao modelo de formação necessário para
dar continuidade à sociedade vigente. Em outros termos, podemos dizer que o educador se
encontra diante de situações totalmente divergentes, tendo assim que optar por atender aos
reclames da sociedade capitalista e dar asas ao processo de barbarização, ou educar para a
vida, para o amor, ajudando “a frieza a adquirir consciência de si própria, das razões pelas
quais foi gerada” (ADORNO, 1995, p. 136).
Assim, necessário se faz (re)pensar o ser educador num modelo de sociedade
como a nossa, um educador que teoricamente recebe uma formação para a vida, mas que está
inserido em um universo social que não espera receber da escola seres críticos e capazes de
intervir na realidade social. Necessário se faz pensar a educação no município de Goiânia, que
teoricamente também prima pela formação para a vida, mas que os resultados parecem não
estarem dando mostra disso. Necessário se faz pensar a identidade de aluno que nossa
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sociedade tem gerado. Finalmente, necessário se faz pensar a relação que o educador
estabelece com estas realidades todas.
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Pessoas com deficiência no Censo 2010: desafios da inclusão em Goiânia-GO
Wilson Lopes Mendonça Neto
Ronan Eustáquio Borges

RESUMO
O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa realizada pelo Grupo de
Pesquisa Corpo, Deficiência e Espacialidade: Cartografias existenciais. O grupo se dedica a discussões
sobre a pessoa com deficiência (PCD) e sua inserção na sociedade por meio de estudos sobre
acessibilidade, sobre o trabalho, o lazer, a cultura e a arte entre outros eixos relacionados às políticas
públicas destinadas a PCD. Assim, este trabalho apresenta os primeiros resultados desses estudos
sobre a inclusão da PCD. Foram definidas bases teóricas de referência para compreensão da inclusão e
para realização de uma análise dos microdados do senso de 2010 na cidade de Goiânia – GO. A fim de
investigar a relação de pessoas com deficiência e o trabalho pela via das vivências artísticos/culturais
e, também, identificar elementos constituintes das relações espaciais e identitárias, utilizou-se como
recurso metodológico a aplicação de questionários direcionados a PCD. Ressalta-se que há ainda um
longo caminho a ser percorrido pela pesquisa no sentido de compreender os diferentes condicionantes
das relações socioespaciais e identitárias, porém, os resultados permitem apontar que quando PCD
rompem com os laços de isolamento e se põe a agir por intermédio de ações e atividades culturais,
abrem-se portas e janelas para inclusão desses sujeitos que se encontram com várias de suas próprias
potências de vida.

Introdução
A deficiência é um fenômeno que sempre esteve presente na história humana. Nos
diferentes períodos a deficiência foi tratada socialmente de forma diferenciada sendo
entendida de formas diversas. Na Antiguidade e na Idade Média pessoas com deficiência –
PCD eram exterminadas assim que se identificava a deficiência. Também era comum a
vinculação da deficiência a possessões demoníacas e, assim, a “cura” para o mal envolvia
práticas de exorcismo e trabalhos forçados em regime de confinamento, às vezes por toda uma
vida em monastérios, conventos e outras instituições religiosas.
Em virtude do movimento organizado de PCD e de suas lutas políticas ocorridas
principalmente a partir de meados do século XX, hoje o paradigma da inclusão de pessoas
com deficiência está na pauta de discussões internacionais e nacionais que acabam resultando
em marcos jurídico-legais que se desdobram em políticas públicas, como é o caso da
“Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” que entrou em vigor no ano de
2008. O Brasil ratificou a Convenção que, assim, obteve equivalência de emenda
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constitucional e resultou na Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência que se desdobrou em outras Leis e Decretos.
Percebe-se, então, o agenciamento institucional do fenômeno social da deficiência,
principalmente, por meio de ações do poder público amparadas pela emergência do paradigma
da inclusão e seus desdobramentos. Mas, o que é mesmo a inclusão? Se por um lado a
compreensão sobre a deficiência e as múltiplas formas em que aparece e reflete em diferentes
sujeitos evoluiu consideravelmente nas últimas décadas, de um modelo biomédico para um
modelo social, refletindo em instâncias jurídico-legais internacionais, nacionais e locais que
resultaram no estabelecimento de políticas públicas ditas de inclusão, por outro lado, na
prática, ainda há muita confusão sobre o que seja de fato inclusão e o cotidiano de PCD ainda
é permeado de preconceitos, de discriminação e da necessidade de superar as barreiras físicas
e atitudinais estabelecidas pela sociedade excludente em que vivemos.
Entre a compreensão da deficiência e do paradigma da inclusão, a análise dos dados
do IBGE (2010) sobre a deficiência demonstra que no Brasil a ocorrência da deficiência está
fortemente vinculada à pobreza e a miséria. 23,92% da população brasileira declarou que
possui algum tipo de deficiência. As mulheres, os negros e os idosos, de forma geral, são
grupos nos quais a incidência de algum tipo de deficiência foi maior. A maior incidência da
deficiência nesses grupos acarreta em uma maior vulnerabilidade social de seus indivíduos,
entendida em termos de exclusão ou segregação socioespacial. Essa relação se comprova na
medida em que os dados revelam que as PCD têm níveis escolares inferiores aos de outros
grupos sociais e, também, estão menos inseridas no mercado de trabalho.
Nesse cenário, este trabalho teve como objetivo a realização de uma análise dos
microdados do Censo 2010 do IBGE relacionados a temática da deficiência procurando
identificar e analisar a distribuição das pessoas com deficiência em Goiânia, os tipos e níveis
de deficiências mais comuns e, também, quais são as características sociais mais recorrentes
nos grupos onde a incidência da deficiência é maior.
Aportes teóricos – Mas o que é mesmo essa tal de inclusão?
Vejamos algumas definições:
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“O ato de incluir pessoas portadoras de necessidades especiais na plena
participação de todo o processo educacional, laboral, de lazer, etc., bem
como em atividades comunitárias e domésticas”. (FERREIRA, 1999).
“Em síntese, poder-se-ia dizer que o termo inclusão surge, a princípio, como
uma alternativa a integração; como uma tentativa de eliminar as situações de
desintegração e exclusão em que se encontravam muitos alunos nas escolas,
sob o enfoque da integração. Em segundo lugar, como uma tentativa de
reconstruir o enfoque deficitário individualista médico dominante,
considerando seriamente as vozes das pessoas com deficiência, e analisando
as complexas relações de poder implicadas nesses controvertidos debates. E,
em terceiro lugar, como uma reinvindicação de que todos os alunos com ou
sem necessidades educacionais especiais recebam uma educação de
qualidade, nas classes comuns do sistema regular de ensino”. (SÁNCHEZ,
2005).
“Embora as experiências pioneiras em inclusão tenham sido feitas na
segunda metade dos anos 80, foi no início da década de 90 que o mundo da
educação tomou conhecimento de um novo caminho para uma escola de
qualidade e verdadeiramente aberta para todas as pessoas. (...) A inclusão
difere, por exemplo, da integração, que se vale das práticas de
mainstreaming, de normalização, de classes especiais e de escolas especiais.
(...) Portanto, a inclusão consiste em adequar os sistemas sociais gerais da
sociedade de tal modo que sejam eliminados os fatores que excluíam certas
pessoas de seu seio e mantinham afastadas aquelas que foram excluídas”.
(SASSAKI, 2005).

Apesar de suas particularidades, as três definições fazem referência à inclusão no
contexto do processo educacional e, de fato, é possível considerar, juntamente com os autores,
que a dimensão educacional da inclusão seja um eixo fundamental no debate, principalmente,
entendendo a educação como processo que pode fomentar a autonomia dos diferentes sujeitos,
preparando-os não somente para o mercado de trabalho, mas, sobretudo, para pensar e agir em
uma sociedade preconceituosa e excludente, como o é a sociedade contemporânea capitalista.
Contudo, é possível problematizar as definições.
A primeira definição traz em seu bojo a ideia de que a inclusão é uma noção ligada
especificamente a um tipo de sujeito, o sujeito com deficiência, expresso na citação como
“pessoas portadoras de necessidades especiais”. A inclusão, no entanto, não pode ser
entendida como privilégio da PCD. No contexto da sociedade capitalista contemporânea,
diversos grupos e segmentos sociais minoritários lutam contra o preconceito e são a favor da
inclusão, entendida enquanto processo de equiparação de oportunidades em mundo
extremamente competitivo. Nesse sentido, pode-se fazer uma referência aos negros, povos
indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades rurais tradicionais, homossexuais, as
mulheres de forma geral, entre muitos outros.
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Não se trata de colocar tudo em um mesmo balaio e negar as diferenças de cada um
desses movimentos e expressões sociais. Trata-se de demarcar um pressuposto para análise da
temática da deficiência: vivemos em uma sociedade excludente que marginaliza diversos
segmentos sociais e grupos minoritários. Essa é uma dimensão que PCD possuem em comum
com diferentes outros sujeitos. Assim, é aceitável a possibilidade de ler a inclusão e o
movimento político de PCD no contexto da emergência de diversos movimentos sociais
organizados, principalmente a partir da década de 1960, que colocaram em pauta o direito a
individualidade, a subjetividade, a liberdade de expressão e criticaram fortemente o
preconceito e a discriminação étnica, racial, de gênero e cultural que, estrategicamente,
segrega e marginaliza tipos desviantes dos padrões de “normalidade”, entendendo essa
“normalidade” em termos do que é comum a maioria.
A segunda e a terceira definição situam a inclusão tendo como referência a integração.
A integração é um ideal que tem seu expoente máximo em um movimento que surgiu nos
EUA e ficou conhecido como Regular Education Iniciative, que realizava uma dura crítica à
ineficácia da educação especial propondo um único sistema educativo para todos. Contudo, a
integração ainda estava amparada no modelo biomédico de deficiência e seguia considerando
as dificuldades de aprendizagem como consequência do déficit individual da própria PCD.
Entendendo dessa forma, a não efetivação do processo de ensino-aprendizagem era de
responsabilidade única da deficiência e não da escola, de seus profissionais e de seu modelo
político-pedagógico.
Como coloca Sassaki (2005) o enfoque inclusivo parte do pressuposto de que é
necessário adequar os sistemas sociais, portanto culturais, e não somente colocar em uma
mesma sala PCD em conjunto com pessoas “normais”, como o pretendia a integração. Podese entender da seguinte forma: não basta dar muletas e próteses, não basta disponibilizar um
assento para deficientes no transporte coletivo e nem garantir uma carteira em uma sala de
aula, é preciso romper com as barreiras físicas (arquitetônicas e urbanísticas), mas,
principalmente, com as barreiras atitudinais em relação à PCD. Dessa forma, a inclusão não
trata somente das dificuldades específicas experimentadas a partir de cada um dos tipos de
deficiência, mas, sobretudo, das formas de eliminar os demasiados mecanismos de sujeição
social vivenciados pelas PCD.
Os mecanismos de sujeição social vão desde as dificuldades das PCD de embarcar no
transporte coletivo e de circular por espaços públicos sem rampas ou equipamentos de
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acessibilidade, até o usual olhar de “coitadinho”. PCD não são “coitadinhos” e muito menos
desejam ser infantilizados. Querem ter uma vida com autonomia, desejam passear, trabalhar,
praticar esportes, constituir família, ter uma vida sexual ativa e prazerosa, querem ter filhos e,
também, se realizarem no mundo do consumo, afinal, isso não é desejo/direito de todos?
Vendo por esse ângulo PCD são tão “normais” quanto qualquer outra pessoa.
Entender a inclusão implica considera-la enquanto mudança paradigmática,
considerando um paradigma como um modelo conceitual e explicativo concebido a partir de
uma dada visão e compreensão de mundo (MARCONDES, 1994). Mas qual é a importância
de considerar a questão da inclusão nesses termos? Ao considerar esses termos no debate é
possível entender sensos e contrassensos no agenciamento institucional da temática da
deficiência realizado, principalmente, por meio das políticas e ações de instituições públicas.
Borges (2011) faz a seguinte colocação:
Não queremos que a pessoa com Deficiência ocupe apenas o mesmo espaço
geográfico de todos os alunos, ambiente onde, não são, necessariamente,
rejeitados fisicamente. Porém, ali permanecem sem serem reconhecidos e
valorizados. Neste terreno se insere a inclusão marginal. Terreno instável e
precário, pouco visível, por isso uma Inclusão Perversa. (Grifo do autor).

Existe um discurso e um conjunto de ações desenvolvidos por instituições diversas que
se apropriam da ideia de inclusão para, na verdade, segregar, concretizando essa inclusão
perversa e marginal a que se refere Borges (2011). A título de exemplificação, pode-se citar o
caso do Conjunto São Geraldo, único conjunto residencial no mundo idealizado e planejado
somente para PCD. O conjunto fica na periferia da região norte de Goiânia e foi inaugurado
em setembro de 2009.
A construção de casas para PCD pode sim ser uma vitória. Contudo, é preciso
questionar as reais intenções do estado ao agenciar a existência desses sujeitos e normatizar os
usos dos espaços públicos. Que tipo de inclusão está em pauta que não gera mecanismos de
autonomia, mas, pelo contrário, intensifica os mecanismos de sujeição social?
Metodologia
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE é o principal provedor de
dados e informações do Brasil e atende necessidades de diferentes segmentos da sociedade
civil e, também, de órgãos das diferentes esferas governamentais federais, estaduais e
municipais. O censo demográfico constitui uma das mais importantes pesquisas
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desenvolvidas por esse instituto e envolve a investigação de diversas características
demográficas e socioeconômicas da população brasileira. Os dados provenientes dos censos
podem subsidiar estudos quantitativos da população, a análise de características específicas,
sua composição e estrutura e, também, sua distribuição política-administrativa.
A operação de levantamento de dados durante a realização do censo ocorre mediante a
definição de diferentes níveis geográficos que partem do setor censitário, unidade menor que
um bairro, passando pelas áreas de ponderação e, chegam ao nível dos municípios, estados,
regiões e por fim, de todo o território nacional. O IBGE, além de ser o responsável pelo
levantamento de informações, é responsável pela definição de metodologias de análise de
dados, cálculo de estimativas e, também, pela disponibilização de diversos produtos que são
organizados a partir de eixos temáticos e distintos níveis geográficos.
Com o objetivo de subsidiar análises e reflexões sobre a deficiência em Goiânia, foram
utilizados dados provenientes do produto “Censo Demográfico 2010: Características gerais da
população, religião e pessoas com deficiência”. Foi realizada a aquisição de microdados, que
constituem o menor nível de desagregação dos dados de uma pesquisa, retratando o conteúdo
dos questionários e preservando o sigilo estatístico das informações.
Os microdados foram organizados em planilhas de cálculo a partir das quais foram
geradas tabelas e gráficos que subsidiaram diversas análises. A unidade geográfica
considerada para a análise espacial dos dados foi a área de ponderação. O IBGE (2010)
define área de ponderação enquanto uma unidade geográfica que aglomera um conjunto de
setores censitários contíguos a fim de estabelecer pesos e critérios para o desenvolvimento de
estimativas para toda população com base nas amostras coletadas. O tamanho mínimo de uma
área de ponderação é de 400 domicílios, mas, em cidades grandes esse número pode ser bem
maior. As variáveis analisadas estão listadas no Quadro 01 a seguir:
Quadro 01 – Variáveis consideradas para análise.
Variáveis

Descrição

V0011

Código da área de ponderação

V0601

Sexo

V0606

Cor ou raça

V0614

Dificuldade de enxergar
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V0615

Dificuldade de ouvir

V0616

Dificuldade de caminhar ou se locomover

V0617

Deficiência mental

Fonte: IBGE (2010).

Goiânia foi dividida em 43 áreas de ponderação, conforme se pode verificar na Figura
01 a seguir, nas quais foram aplicados questionários para realização da amostragem censitária.
Em cada uma das áreas de ponderação desse município foram aplicados no mínimo de 1.099 e
no máximo 2.101 questionários. Foram entrevistados 28.675 (47,60%) homens e 31.569
(52,40%) mulheres, totalizando uma amostragem de 60.244 questionários ou, 4,63% da
população total que no ano de 2010 contabilizava 1.302.001 habitantes. A partir da aplicação
desses questionários de amostra são realizadas operações estatísticas que permitem a
extrapolação dos dados para todo o universo da população por meio de análises e estimativas.
A metodologia da pesquisa do IBGE adotou a autodeclaração como procedimento para
identificação das características da população entre as quais, a ocorrência de deficiência
permanente visual, auditiva, motora e mental e/ou intelectual. Foi pesquisada se a pessoa
tinha dificuldade permanente de enxergar, mesmo com uso de óculos ou lentes de contato; se
a pessoa tinha dificuldade permanente de ouvir, mesmo com uso de aparelho auditivo; se a
pessoa tinha dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas, mesmo com uso de
próteses, bengala ou aparelhos auxiliares. No caso das deficiências relacionadas a visão,
audição e motora as possibilidades de respostas eram: a. não conseguem de modo algum; b.
grande dificuldade; c. alguma dificuldade; d. nenhuma dificuldade.
No caso da deficiência mental/intelectual foi pesquisado se a pessoa tinha deficiência
mental/intelectual permanente que limitasse atividades habituais como trabalhar, ir à escola,
brincar etc. A deficiência mental/intelectual foi considerada enquanto o retardo no
desenvolvimento intelectual sendo marcada pela dificuldade de comunicação, de cuidar de si
próprio, de realizar atividades domésticas, de aprender, de trabalhar etc. Não se considerou
como deficiência mental/intelectual perturbações ou doenças mentais como autismo, neurose,
esquizofrenia e psicose.
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Figura 01 – Infográfico com número de questionários aplicados em Goiânia por área de ponderação e
quantidade de homens e mulheres que foram entrevistados.

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Mendonça Neto, 2015.

Considerando a amostragem realizada e disponibilizada na forma dos microdados do produto
do “Censo 2010: Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência” e, as noções
de deficiência utilizadas na pesquisa do IBGE, apresenta-se a seguir as análises desenvolvidas.
Resultados e discussões

Entre as pessoas que responderam ao questionário da amostra do censo 2010 no
município de Goiânia, 46.472 (77,14%) declararam não possuir nenhum tipo das deficiências
em nenhum nível investigado, 13.772 (22,86%) declararam possuir algum nível de algum dos
tipos das deficiências investigadas. Nenhuma das áreas de ponderação está isenta da
incidência do fenômeno da deficiência. A média de incidência da deficiência é de 320
ocorrências por área de ponderação e, a que apresentou o menor número de ocorrências teve
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incidência de 202 casos. Na Figura 02 pode-se observar a quantidade de pessoas com pelo
menos um dos tipos de deficiência e a proporção de homens e mulheres com e sem
deficiência em relação ao número total de pessoas amostradas.

Figura 02 – Gráfico com número de pessoas com pelo menos um dos tipos de deficiência por área de
ponderação; e homens e mulheres com e sem deficiência em relação ao total.

Fonte: IBGE (2010).
Elaboração: Mendonça Neto, 2015.

Dos 28.675 homens que responderam ao questionário 38,18% não possui nenhum tipo
de deficiência e 9,42% possuem pelo menos um dos tipos das deficiências investigadas. A
incidência da deficiência entre as mulheres foi maior. Das 31.569 mulheres que responderam
ao questionário, 38,96% não possuem deficiências e 13,44% possui algum dos tipos de
deficiência investigada.
Na Figura 03 pode-se verificar alguns dos aspectos sobre a relação da deficiência com
a variável raça/cor a partir dos quais aponta-se:
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- 28.728 (47,69%) pessoas se declararam brancas sendo que 6.553 (22,81%) possuem algum
tipo de deficiência e 22.175 (77,19%) não possuem deficiência;
- 26.992 (44,80%) pessoas se declararam pardas sendo que 6.132 (22,72%) possuem algum
tipo de deficiência e 2.583 (77,28%) não possuem deficiência;
- 3.409 (5,66%) pessoas se declararam pretas sendo que 826 (24,23%) possuem algum tipo de
deficiência e 2.583 (75,77%) não possuem deficiência; a incidência da deficiência nesse
grupo de pessoas foi maior do que em outros grupos;
- 1.017 (1,69%) pessoas se declararam amarelas sendo que 228 (22,42%) possuem algum tipo
de deficiência e 789 (77,58%) não possuem deficiência;
- 88 (0,15%) pessoas se declararam indígenas sendo que 33 (37,50%) possuem algum tipo de
deficiência e 55 (62,50%) não possuem deficiência;
- 10 pessoas declararam que “ignoram” sua raça/cor e, entre essas, todas declararam não
possuir nenhum tipo de deficiência;
Figura 03 – Gráfico com a distribuição das pessoas amostradas por raça/cor; e porcentagem de
pessoas com e sem deficiência por raça/cor.
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Fonte: IBGE (2010).
Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2015. Porcentagens nas colunas do gráfico em relação ao total de brancos,
pardos, pretos, amarelos e indígenas.
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Na Figura 04 é possível verificar a distribuição de pessoas que declararam possuir
deficiência relacionada a visão e a quantidade de respostas por nível de deficiência. Em todas
as áreas de ponderação houve a incidência de casos de deficiência relacionadas a visão. A
área de ponderação que apresentou a menor quantidade de casos teve 149 ocorrências e a que
apresentou a maior quantidade de casos teve 424 ocorrências. Das 11.077 pessoas que
declararam possuir algum nível de deficiência relacionada a visão, 1,79% não conseguem
enxergar de forma alguma mesmo com uso de lentes corretivas; 14,44% possuem grande
dificuldade de enxergar mesmo com uso de lentes corretivas e; 83,54% possuem alguma
dificuldade de enxergar mesmo com uso de lentes corretivas.
Figura 04 – Gráfico com quantidade de pessoas com algum nível de deficiência visual; e porcentagem
de pessoas por nível de deficiência na visão.

10.000	
  

9.254	
  

7.500	
  

5.000	
  

2.500	
  

1.599	
  

0	
  
Alguma	
  diﬁculdade	
   Grande	
  diﬁculdade	
  

26	
  

198	
  

Ignorado	
  

Não	
  consegue	
  

Fonte: IBGE (2010).
Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2015.

Na Figura 05 é possível verificar a distribuição de pessoas que declararam possuir
deficiência relacionada a audição e a porcentagem de respostas por nível de deficiência. Em
todas as áreas de ponderação houve a incidência de casos de deficiência relacionadas a
audição. A área de ponderação que apresentou a menor quantidade de casos teve 38
ocorrências e a que apresentou a maior quantidade de casos teve 113 ocorrências. Das 2.685
pessoas que declararam possuir nível de deficiência relacionada a audição, 5,25% não
conseguem ouvir de forma alguma mesmo com uso aparelhos auditivos; 17,95% possuem
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grande dificuldade de ouvir mesmo com uso aparelhos auditivos e; 76,45% possuem alguma
dificuldade de ouvir mesmo com uso de aparelhos auditivos.

Figura 05 - Gráfico com quantidade de pessoas com algum nível de deficiência; e porcentagem de
pessoas por nível de deficiência auditiva.
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Fonte: IBGE (2010).
Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2015.

Na Figura 06 é possível verificar a distribuição de pessoas que declararam possuir
deficiência relacionada a locomoção e a porcentagem de respostas por nível de deficiência.
Em todas as áreas de ponderação houve a incidência de casos de deficiência relacionadas a
locomoção. A área de ponderação que apresentou a menor quantidade de casos teve 43
ocorrências e a que apresentou a maior quantidade de casos teve 158 ocorrências. Das 3.536
pessoas que declararam possuir nível de deficiência relacionada a locomoção, 7,15 % não
conseguem se locomover de forma alguma mesmo com uso de próteses ou aparelhos
auxiliares; 27,43% possuem grande dificuldade de locomoção mesmo com uso próteses ou
aparelhos auxiliares e; 65,07% possuem alguma dificuldade de locomoção mesmo com uso
próteses ou aparelhos auxiliares.
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Figura 06 - Gráfico com quantidade de pessoas com algum nível de deficiência de locomoção; e
porcentagem de pessoas por nível de deficiência de locomoção.
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Fonte: IBGE (2010).
Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2015.

Na Figura 07 é possível verificar a quantitativo de pessoas com deficiência mental e a
relação da incidência da deficiência mental em associação com deficiências auditivas, visuais
e motoras. Em todas as áreas de ponderação houve a incidência de casos de deficiência
mental. A área de ponderação que apresentou a menor quantidade de casos teve 6 ocorrências
e a que apresentou a maior quantidade de casos teve 34 ocorrências. Das 665 pessoas com
deficiência mental 159 estão também possuem deficiência auditiva; 291 também possuem
deficiência visual; e 314 também possuem deficiência de locomoção. Um grupo de 36
(5,41%) pessoas que possuem deficiência mental também possuem grandes dificuldades ou
não conseguem ver, ouvir e se locomover, caracterizando um quadro de deficiências
múltiplas.
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Figura 07 - Gráficos com quantidade de pessoas com deficiência mental; e relação da incidência da
deficiência mental em associação com deficiências visuais, auditivas e motoras.

Fonte: IBGE (2010).
Nota: Elaboração Mendonça Neto, 2015.

Considerações finais
É preciso ressaltar que os microdados adquiridos e analisados nesse trabalho não
tratam de projeções, mas, da amostragem que, de fato, foi entrevistada tendo respondido aos
questionários do Censo 2010 em Goiânia. Assim, não se tratou nesse trabalho do universo da
deficiência em Goiânia, mas, de uma descrição estatística da amostragem realizada. Com base
nessa amostragem estima-se que o número pessoas com deficiência em seus diferentes tipos e
níveis em Goiânia seja superior a 200.000, cerca de 23% da população.
Por meio das análises desenvolvidas é possível afirmar generalidades e especificidades
sobre a deficiência. Em termos gerais pode-se dizer que o tema da deficiência está presente
nas atividades de recenseamento do IBGE desde 1872, porém, como ocorreram várias
mudanças nos conceitos de deficiência utilizados e, também, na formulação das perguntas, a
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comparação entre os resultados se torna tarefa difícil. Lenzi (2012) atenta para o fato de que
na nova metodologia adotada pelo IBGE para realização do Censo 2010, as perguntas não
são, necessariamente, respondidas pela própria pessoa a que a deficiência se refere e que, no
caso das pessoas que declararam ter pelo menos uma das deficiências, 46,2% tiveram as
informações respondidas por outro morador do domicílio. A mudança na metodologia pode
explicar, em parte, o aumento em termos percentuais da incidência da deficiência. O Censo
2000 apontava para 14,5% da população brasileira com algum tipo de deficiência. No Censo
2010 esse número passou para 23,92%.
Em termos mais específicos, as observações e análises realizadas por meio das
variáveis de pesquisa consideradas nos permitem afirmar que algumas linhas investigativas
merecem ser reforçadas, como:
- a relação entre a deficiência e as diferenças de gênero, já que a incidência da deficiência é
maior entre as mulheres do que entre os homens;
- a relação entre a deficiência e os grupos diferenciados por raça, cor, etnia e cultura, já que a
incidência da deficiência é maior entre negros e pardos do que nos brancos;
- a relação entre os diferentes tipos de deficiência e seus níveis com as necessidades
específicas que permeiam a vida das pessoas com deficiência, já que todos os grupos
populacionais estão sujeitos a incidência da deficiência em suas várias formas de
manifestação (visual, auditiva, de locomoção, mental e, também, as deficiências múltiplas em
casos mais severos).
A partir da análise dos microdados do IBGE (2010) é possível concluir que nenhum
grupo social está isento da incidência da deficiência, porém, também é evidente que essa
incidência é maior em determinados segmentos populacionais. Foi possível identificar que a
deficiência mais comum entre as pessoas está ligada a algum nível de dificuldade de enxergar.
É preciso considerar que a abordagem quantitativa desenvolvida é extremamente pertinente
para a identificação e mensuração do fenômeno da deficiência, contudo, não se descarta a
necessidade de estudos e investigações que qualifiquem melhor os dramas das pessoas com
deficiência e ajudem a entender aspectos relacionados a subjetividade desses sujeitos e/ou de
seus cuidadores colocando em foco os desafios específicos que cada tipo de deficiência impõe
para os sujeitos sociais.
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