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PREFÁCIO 

 

 

Prefaciar um livro que traz como temática a tessitura dos saberes 

para inteireza do ser em tempos de crise, resultado do I Congresso 

Internacional sobre Práticas de Aprendizagem Integradoras e Inovadoras 

- I CIPAII, promovido pelo Grupo de Pesquisa PAII, coordenado pela 

profa. Dra. Maria Dolores Fortes Alves, é falar de relações que envolvem 

a interpessoalidade com empatia e alteridade. É, na verdade, falar um 

pouco de cada um de nós e nossas relações com a busca da inteireza do 

ser, em tempos de uma crise que se persegue durante toda a nossa vida. 

Inicio contando da amizade com a nossa já “aprochegada” 

Dolores. Pessoa amorosa e inquieta, que percorre seu caminho com 

determinação e cônscia do lugar onde quer chegar. Roda por estradas que 

outros não ousariam, mas é assim que conquista espaços e amplia suas 

relações com as pessoas e com o mundo. Inspira à todos que dela se 

aproxima, seja como intelectual competente que é, ou como pessoa que 

possui uma enorme capacidade empática e sabe se colocar no lugar dos 

amigos, com uma escuta sensível e atenta. 

As autoras dessa obra, Maria Dolores Fortes Alves, Rita de Cácia 

Santos Souza e Marly do Socorro Peixoto Vidinha, em si só, são vivências 

de práticas integradoras e inovadoras de suas próprias vidas! A busca pela 

inteireza do seu ser, exprime já a razão desta obra que traduz o conteúdo 

de um evento que procura partilhar, e proporcionar o diálogo, daqueles 

que vivenciam esses momentos com aqueles que procuram inspirações 

para práticas em outras paragens. 

Assim acontece a ideia desse livro, como a não deixar sem 

continuidade aquilo que foi desencadeado no I CIPAII e fazer chegar em 

lugares ainda mais distantes, as ideias aqui proferidas que, como uma nau, 

navega por mares dantes desconhecidos, abrindo novos caminhos, novas 

inteirezas. Esta obra, nau do conhecimento, apresenta conteúdos que se 

religam em si na clara intenção de pensar o ser humano em suas mais 

diversas características educacionais e, principalmente, humanas. 



 - 21 -  

Há a necessidade de se colocar, em primeiro lugar, as pessoas, sua 

vida, seu mundo, suas emoções e o atendimento aos interesses e 

necessidades dessas pessoas de modo particular. Esta obra traz, então, na 

senda educacional, temáticas em relação à formação do professor da 

educação infantil, sua formação continuada além dos saberes, práticas e 

reflexões sobre o trabalho pedagógico que ali acontece. 

As pessoas surdas são, de maneira ampla, assuntos de cinco 

capítulos que abordam a docência, as estratégias e recursos do 

coordenador pedagógico para a inclusão do surdo, o currículo e a 

formação de professores de pessoas surdas, além da preocupação em 

abordar a sala de recursos multifuncionais e, ainda, a questão do surdo e 

a prova do Enem em libras. O transtorno do espectro autista também tem 

grande espaço de discussão na obra abordado por três capítulos que trazem 

o diálogo sobre a mediação pelo brinquedo, abordagens psicoeducacionais 

e interações e convivências de crianças com esse transtorno. 

Assuntos outros ampliam o objetivo da obra de dialogar sobre 

práticas de aprendizagem integradoras e inovadoras, como criação de 

mapas mentais para percepção ambiental, aulas com propósitos múltiplos 

de atendimento individual e social, que pensa o uso de tecnologias para 

alfabetização e o uso do whatsapp para a educação de jovens e adultos. 

Sobre técnicas e recursos didático-pedagógicos são abordados os temas 

sobre aprendizagem significativa, metodologias para ensino de 

matemática e zoologia, utilizando de aulas práticas, feiras de ciências, 

buscando práticas educativas para uma vida independente dos alunos. 

O olhar transdisciplinar baseado no pensamento complexo e 

dialogada com a interdisciplinaridade permeiam as discussões e as 

reflexões sobre as práticas pedagógicas. Experiências inter e 

transdisciplinares são apresentadas, também, por meio de núcleo de apoio 

discente e docente. Não poderia faltar diálogos sobre o corpo, em formas 

diferenciadas, e sua relação com a dança e também o assunto da avaliação 

institucional nas contribuições dos gestores das instituições de ensino. 

Não pretendendo abordar a totalidade dos assuntos que permeiam 

a educação, procuram trazer discussões que acessem a emoção e a 
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razoabilidade em torno da formação de pessoas, tendo ótima leitura para 

aqueles que estão para ensinar, quanto para aqueles que estão para 

aprender. Cada leitura nos envolve em um mundo de pensamentos que 

nos transformam e contribuem para que possamos religar saberes internos 

e propor para a nossa vida novas ações, reorganizadas e replanajadas no 

curso das nossas próprias ações. 

A leitura nos faz ampliar a capacidade de abertura e flexibilidade 

na compreensão da importância de se perceber o ser humano em sua 

plenitude. Essas capacidades são essenciais para a pessoa que se envolve 

com o ato de contribuir para a formação de outros indivíduos pois, para 

quem está para ensinar, sabe que esse ato é uma constante ação de 

religação e reorganização dos planejamentos e dos diálogos com os 

alunos. 

Costumo dizer que o que nos faz correr atrás das 

complementaridades da nossa vida é o reconhecimento da existência 

daquilo que chamo de “A dor da ausência”, ou seja, ao se perceber a 

existência de algo que nos complementaria, se instala a angústia dessa 

ausência e isso cria uma energia que nos impulsiona para busca daquilo 

que diminuiria, ou cessaria, essa dor. A essa angústia eu chamo de dor, e 

o movimento na busca é a fim de sanar essa dor, já que, normalmente, 

ninguém aprecia dores. Essa angústia é aquela que nos impulsiona para 

frente, nos motiva ao movimento da busca, à vida, às realizações! Esta 

última nos auxilia a “curar a dor da ausência”, nos colocando na ação da 

busca daquilo que nos falta, podendo ser também o conhecimento. 

Costumo dizer que existem dois tipos de angústias, uma que nos 

coloca para baixo, muitas vezes sem explicações e, às vezes baseadas em 

magias, religiões ou na tradição/cultura do espaço geográfico onde 

nascemos, ou fomos criados. Esse outro tipo de angústia da qual eu falo, 

é boa!  

As angústias boas são parte do trabalho diário do professor, as 

outras também devido às circunstâncias diversas pertinentes ao ofício de 

ser professor, porém, todas geram crises e nada melhor do que as crises 
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para reintegrar e inovar métodos, técnicas, metodologias de ensino e 

práticas pedagógicas no dia a dia da nossa profissão de docentes. 

Recomendo a leitura dessa obra por esses diversos motivos aqui 

expostos, mas principalmente por que pode, ao mesmo tempo, sanar e 

desencadear dores de ausência, para que nos coloque em movimento de 

busca de novas aprendizagens... 

Por isso, que venham as crises, pois elas nos impulsionam à 

inteireza do ser! 

 

Prof. Dr. João Henrique Suanno 

UEG – PPG/IELT 

suanno@uol.com.br 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este livro fará parte da coletânea “Práticas de Aprendizagem 

Integradoras e Inovadoras” cujo tema desta obra será: “A tessitura dos 

saberes para inteireza do ser em tempos de crise”. Nela traremos artigos 

de grande relevância sobre o tema em pauta. Neste novo (velho) tempo, 

estaremos refletindo sobre as pesquisas e práticas de aprendizagem que 

compõem uma grande e tenaz tessitura dos saberes que proporciona a 

inteireza do ser em tempos de crise. 

Tal temática justifica-se em função da constante necessidade de 

reflexões sobre os problemas sociais no campo da educação, ao integrar 

as interpretações e vertentes da produção acadêmica, para as quais 

privilegiam a socialização e a exposição pública à crítica da sua produção 

científica. Um dos propósitos fundantes foi, sobretudo, fortalecer o 

intercambio de saberes entre Educação Superior e a Educação Básica, a 

fim de reforçar o compromisso da do grupo de Pesquisa Práticas de 

Aprendizagem Integradoras e Inovadoras do Programa de Pós Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Alagoas – PPGE/UFAL para 

com a Educação pública de Alagoas e fortalecer a internacionalização 

dessa instituição. Deseja-se equilíbrio relacional sujeito-sociedade-

natureza ou indivíduo-sociedade espécie como nos ensina Morin (2000) e 

D`Ambrósio (1997).  

Ainda mais, podemos dizer que em tempos de globalização, em 

que as tecnologias digitais possibilitam a informação e a comunicação, as 

pesquisas, as práticas pedagógicas e a formação humana nem sempre se 

sintonizam com essas mudanças. A consequência disso é a fragmentação 

do conhecimento científico, social, humano, político, ambiental, 

resultando na exclusão e violência em suas diversas formas. Diante desse 

cenário, a temática: A Tessitura dos Saberes para a Inteireza do Ser em 

tempos de crise”, têm em seus fundamentos os novos olhares para uma 

educação inovadora, reflexiva, emancipatória, autônoma e humanizadora.  
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É preciso ter consciência de que as bases paradigmáticas e modos 

de pensar que orientam nossa maneira de viver, de fazer ciência e 

educação, dos modos de fazer política, na maioria das vezes visam ao 

lucro acima do humano. As pessoas estão se embrutecendo, adoecendo e 

negando sua corporeidade. Sabe-se que as diversas formas de violência e 

a exclusão, sejam elas físicas, emocionais, explícitas ou veladas, muitas 

vezes se naturalizam na vida e no viver dos indivíduos. A violência é 

retroalimentada em cada ato violento, que se reproduz e se espalha no 

meio científico, social e planetário.  

A construção um mundo para todos – um mundo no qual caibam 

muitos mundos, em que haja mais atitudes de paz e não violência, de 

acolhimento e legitimação das diferenças, passa pela reconstrução do 

respeito à subjetividade de cada ser que se põe à nossa frente (ALVES, 

2016).  

As pesquisas sobre Práticas de Aprendizagem Integradoras e 

Inovadoras fomentam estratégias que abrangem razão, imaginação, 

intuição, colaboração e o impacto emocional, experimentado por todas as 

pessoas envolvidas em um processo de ensino-aprendizagem, de maneira 

multidimensional e multirreferencial (id, 2016). 

A ideia central desta coletânea é dialogar com a ciência a partir das 

estratégias e práticas educacionais com ações reflexivas que tenham como 

tripé o triângulo de vida (D’AMBRÓSIO, 1997): ações pautadas na 

agregação, união, interconexão entre sujeito em sua inteireza, sociedade e 

natureza. Seja na dimensão científica ou humana, essas práticas trazem 

em seu bojo a possibilidade de edificação de um mundo mais unido, 

inclusivo, consequentemente, a possibilidade de construção da cidadania 

planetária. Assim, no campo científico, justifica-se o exercício da 

reflexividade, criatividade e inovabilidade ressaltados pelas Práticas de 

Aprendizagem Integradora e Inovadora, como ferramenta à construção da 

paz, inclusão, resiliência e não-violência entre outros valores 

indispensáveis à inteireza do ser e o equilíbrio triúnico. 

Desta feita, a escolha dos eixos norteadores foi motivada pela 

necessidade de dialogarmos sobre vários cenários sobre trabalho, 
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formação e práticas docente, processos e produtos de investigação 

cientifica, políticas educacionais e de carreira, para todos os níveis de 

educação e ensino em tempos de crises. Também tivemos como proposito 

a promoção e divulgação do conhecimento, favorecendo a troca o 

intercâmbio entre pesquisadores e professores e outros profissionais de 

diversas áreas que de algum modo estejam ligados a educação e 

aprendizagem. Possibilita-se, deste modo, o reconhecendo das valiosas 

práticas educativas, fortalecendo parcerias regionais, nacionais e 

internacionais. Assim sendo, expandindo as relações entre universidades, 

escolas, professores, pesquisadores e a sociedade, fomentando a 

articulação entre ação- reflexão- ação, investigação-formação-inovação. 

Esta coletânea tem suas bases os pensamentos complexo, ecossistêmico e 

transdisciplinar. 

Em parceria com o Programa de Pós-graduação em Educação, 

Centro de Educação e outros setores da Universidade Federal de Alagoas, 

para a organização deste evento, o Grupo de Pesquisa Práticas de 

Aprendizagem Integradora e Inovadora (GP-PAII/UFAL), com o apoio 

dos Grupo de Pesquisa Ecologia dos Saberes e Transdisciplinaridade 

(ECOTRANSD/UCB), que contam com pesquisadores vinculados às 

Universidades: UFG, UFPE, PUC/SP UEG, e com o Núcleo de Pesquisa 

em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência (NUPIEPED/UFS). Em 

um contexto internacional, a organização e composição desta obra conta 

com a participação de estudantes e profissionais da educação básica e 

superior, incluindo pesquisadores das áreas de educação inclusiva, 

formação de professores, novas tecnologias e metodologias da educação, 

educação para a paz, políticas públicas e educação infantil, entre outros. 

Com vistas a transpor os muros entre a universidade e a escola, a fomentar 

a articulação entre teoria e prática, intenciona-se contribuir para melhorar 

a qualidade da educação por meio de diálogos sobre ações, saberes, 

princípios e valores necessários à fomentação da ciência e à construção de 

práticas de aprendizagem que alimentem a inteireza pessoal e social e, em 

decorrência disso, o desenvolvimento da cidadania planetária (MORAES, 

2016). Destarte, nossas proposições são: 
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• Difundir experiências docentes e pesquisas científicas voltadas 

para a área educacional; 

• Refletir sobre Saberes que possibilitem inteireza dos seres 

humanos em congruência com a produção de conhecimento e o equilíbrio 

relacional entre sujeitos, sociedade e natureza; 

• Dialogar sobre as interfaces do pensamento complexo, 

ecossistêmico e transdisciplinar com a educação; 

• Promover o compartilhamento e registro sobre processos 

educativos e práticas de aprendizagem integradora e inovadoras 

realizados nos âmbitos da educação básica e superior, tendo em vista sua 

multiplicação;  

• Divulgar e discutir resultados e metodologias de pesquisas em 

educação, realizadas nas áreas de: formação de professores, novas 

tecnologias e metodologias de ensino, educação inclusiva, educação para 

paz e educação infantil; 

• Possibilitar uma maior articulação entre os profissionais das 

universidades e da educação básica, potencializando a dialogicidade 

inerente aos campos da teoria e prática; 

• Estimular o diálogo entre educadores e teóricos sobre as bases 

ontológicas, epistemológicas e metodológicas capazes de apontar 

caminhos e viabilizar novas possibilidades para o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que busquem a inteireza do ser - educando e 

educador e a superação da crise paradigmática em seus vários aspectos; 

• Socializar experiências e pesquisas em Educação do Brasil e 

diversos países; 

• Promover espaços de reflexão, socialização e intercâmbio das 

pesquisas científicas e experiências acadêmicas das produções 

intelectuais voltadas para a área educacional. 

Portanto, objetivamos socializar pesquisas, relatos de experiências 

e ampliar as discussões acerca da produção do conhecimento de modo a 

contribuir para melhorar a qualidade da educação por meio de diálogos 

sobre ações, saberes, princípios e valores necessários à fomentação da 

ciência e à construção de práticas de aprendizagem que alimentem a 
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inteireza pessoal e social e, em decorrência disso, o desenvolvimento da 

cidadania planetária. 

 

Profa Dra Maria Dolores Fortes Alves (UFAL) 

Maceió/AL 
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CAPITULO 1 
 

APRENDER E ENSINAR A COMPREENSÃO HUMANA: 

Ressignificando a inteireza do ser1 

 

 

Maria Dolores Fortes Alves2  

Marly do Socorro Peixoto Vidinha 3 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que a Educação e Cultura Ocidentais ainda apresentam 

muitas heranças do pensamento cartesiano que, em sua evolução histórica, 

fortaleceu o sistema capitalista alimentando-o, num complexo jogo de 

poder que o mantêm, principalmente na atual fase de globalização 

                                                                 
1  Texto publicado no mesmo ano, na obra “Transdisciplinaridade en la Educacion: 

docencia, escula y aula.” VELAZCO. J. M. G. Bolivia: Prisa Ltda, 2018 
2 2 Professora de graduação e pós graduação da Universidade Federal de Alagoas-UFAL 

CEDU PPGE; Doutora e Mestre em Educação – PUC/SP-CNPq  e UB (Barcelona); 

Mestre em Psicopedagogia e Pedagoga - UNISA; Pós-Graduada em Distúrbios da 

Aprendizagem pela UBA (Buenos Aires); Especialista em Educação em Valores 

Humanos; líder do Grupo de Pesquisa PAII (Praticas e Aprendizagens Integradoras e 

Inovadoras), Pesquisadora RIES (Rede Internacional Ecologia dos Saberes), 

ECOTRANSD (Ecologia dos Saberes e Transdisciplinaridade - CNPq), RIEC (Rede 

Internacional de Escolas Criativas), GIAD (Grupo de Investigação e Assessoramento 

Didático. UB) e ADESTE (A Adversidade Esconde um Tesouro - Universidade de 

Barcelona); autora de diversos artigos e livros. , e-mail: mdfortes@gmail.com 
3  3  Professora da rede pública estadual de Alagoas, graduada em Pedagogia pela 

Universidade Federal de Alagoas; Pós-Graduada em Inspeção Educacional pela 

Universidade Federal de Alagoas-UFAL; Doutoranda em Ciências da Educação pela 

Universidade Nacional CUYO - Mendonza - Argentina. Vice-Presidente Nacional da 

União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação-UNCME; Conselheira 

Presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação de 

Alagoas-CEE/AL; Conselheira Presidente do Conselho Municipal de Educação de 

Messias/Al. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Políticas e Legislação 

Educacional; Autora de vários publicações acadêmicas; Pesquisadora membro do Grupo 

de Pesquisa PAII (Praticas e Aprendizagens Integradoras e Inovadoras), e-mail: 

marlyvidinha@hotmail.com 
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econômica. O pensamento cartesiano fez-se patriarcal, fragmentador, 

hierárquico - não confundamos patriarcal com patrístico, como nos 

explica Maturana e Verden-Zoller (2004).  

A incompreensão apresenta-se neste contexto, como um sintoma 

da necrose sistêmica, fruto deste paradigma sob o qual nossa sociedade 

contemporaneidade trabalha e se desenvolve. Melhor dizendo, se des-

envolve, pois perdemos o envolvimento, nosso elo com o Todo. Estamos 

vivendo tempos de não envolvimento, de liquidez de sentimentos e 

valores (BAUMAN, 2001, 2007, 2008). 

No ocidente, nossos sistemas educacionais, sociais e políticos, na 

maioria, acompanham o pensamento cartesiano capitalista, não evoluindo 

para uma nova percepção que saiba recompor as partes. Este paradigma e 

modo de pensar orientam nossos modos de viver, de fazer educação, de 

fazer política, visando o lucro acima do humano e engendrando o modo 

de competir, o ser superior, impondo o medo, a subjugação, o juízo de 

valor, a opressão pelo poder, pela mais valia, agora ressignificada em 

novas práticas de exclusão social.  

Observa-se que os valores são percebidos sob várias óticas, desde a 

Antiguidade atribuindo à palavra indicação a utilidade ou o preço dos bens 

materiais e a dignidade ou o mérito das pessoas, passando pelo juízo de 

valor relacionado, na atualidade principalmenente, a avaliações, a um 

olhar sobre pessoas, ações, experiências, situações, sentimentos, 

intenções, decisões e até estado de espírito, em que se avoca qualificativos 

críticos construtivos ou destrutivos. 

Neste modo de pensar o erro é visto como um crime; não reagir a 

provocações é ser covarde; não usar vestes de marcas ou não ter um 

padrão de beleza baseado em estereótipos sobre o que seja belo, é ser 

menor, inferior, não ter valor. Sentir medo, então...  

Na verdade, o que nos parece é que aquele que agride ao outro está 

projetando nele seus medos, sua fragilidade, seu sentimento de 

onipotência e impotência diante de cobranças múltiplas deste capitalismo 

devorador, que nos seduz a esconder nossos monstros interiores e nos 

sentir culpados por não chegarmos ao topo, ao poder.  
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Através da mídia, filmes e desenhos animados, este mesmo 

sistema nos mostram exemplos contínuos de poder, violência, subjugação 

dos menos favorecidos. Divulgam indiscriminadamente modelos de como 

se lidar com o conflito, - sejam eles interior (nossas máscaras e medos), 

ou exterior-, pela agressão, pela violência, pela racionalização e pela 

opressão, em oposição as nossas capacidades de busca de diálogo, 

amorosidade, respeito e compreensão. 

Analisando este modo de des-envolvimento, podemos dizer que a 

incompreensão, a violência podem ser sintomas de um sistema que se 

deteriora e deteriora o tecido familiar, educacional e social. Como 

decorrência, os sujeitos cada vez mais submergidos com relação a suas 

orientações de valores de uma Ética da Vida, tão defendida por Boff 

(1999), Edgar Morin e outros pensadores da contemporaneidade.  

Saibamos que o conflito existirá sempre, pois afinal o indivíduo 

confronta dentro de si a dualidade de ser real e ilusório, ser prosa e poesia, 

ser racional em demasia, ser lúdico, ser empírico e sonhador, Homo 

Sapiens e Homo demens. (MORIN, 2000, p.52). São forças antagônicas 

que nos impulsionam. Ao mesmo tempo existimos e coexistimos com tais 

forças o tempo todo, pois vivemos com nossos três cérebros: o ancestral-

reptiliano, responsável pelo comportamento agressivo de luta de 

reprodução e sobrevivência, pelo estabelecimento de hierarquias sociais, 

pelo poder e os rituais correspondentes; mas também temos o nosso 

cérebro neo-córtex, onde habita nossa racionalidade e linguagem; além do 

cérebro límbico, responsável pelos sentimentos, pelo cuidado, pela 

afetividade, pelo sentido de proteção. Somos seres complexos e vivemos 

em multiculturas ainda mais complexas. Contudo, é necessário 

entendermos que, para seguirmos viagem em uma mesma nave - o planeta 

Terra. Precisamos nos juntar todos e buscarmos, sempre, o equilíbrio 

triúnico entre indivíduo-sociedade-natureza (ibdem).  

A nosso ver, buscar resolver a violência aplicando penalidades 

será apenas dar antitérmico para acalmar o sintoma de uma infecção que 

está necrosando o tecido social e planetário. Logo, faz-se mais que 

emergente ensinar a compreensão. Este saber, tão bem discutido por 
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Edgar Morin em seu livro “Os Setes Saberes de uma educação para o 

futuro” (ibid), ainda pouco ou quase nada sobre ele se presentifica nos 

cotidianos escolares, em todos os níveis de ensino. Parece-nos que ensinar 

a compreensão tornou-se uma quimera, um valor relíquia. Muitas vezes 

não somos capazes sequer de compreender nossos sentidos, sentimentos, 

conflitos interiores, que dirá compreender os conflitos do outro.  

Mas de que modo podemos sentipensar sobre o como ensinar a 

compreensão? Compreensão é um valor. E valores se ensinam no viver, 

no conviver. Ensinamos a compreensão compreendendo. “Não se deve 

ensinar valores, é preciso vivê-los a partir do viver na biologia do amor. 

Não se deve ensinar a cooperação, é preciso vivê-la desde o respeito por 

si mesmo que surge no conviver, no respeito mútuo. “(MATURANA & 

REZEPKA, 2000, p. 16). Ensinamo-la desfazendo-nos de nossos 

pressupostos e abrindo-nos para um diálogo franco, liberto, construtivo 

primeiramente conosco, através do autoconhecimento, para também 

podermos conhecer o outro e compreende-lo.  

Como nos diz Morin, no livro acima citado, se descobrimos que 

somos frágeis, insuficientes, carentes, também teremos a capacidade de 

perceber que todos têm necessidade e capacidade de compreensão, 

cooperação e amorosidade. Será em um exame consciente e crítico a 

respeito de nós mesmos que nos permitiremos sair de nosso egoísmo para 

reconhecer e julgar nosso egocentrismo. Deste modo, deixaremos de 

assumir nossa posição de juiz de tudo e de todos.  

Mudanças de posturas tornam-se necessárias para que a 

complexidade das relações não provoque tantas rupturas e a degradação 

dos laços sociais que se mostram como um sintoma da autodestruição 

humana. A incompreensão e a falta de abertura de janelas mentais para a 

valorização da riqueza de nossas diferenças em seus múltiplos aspectos 

têm causado conflitos e confrontos ameaçadores aos diferentes meios de 

convivência. 

Moraes (2008) nos diz que a crise humana, ecológica, planetária e 

educacional para ser superada exige outro perfil de cidadãos. Entendemos 

que a superação desta difícil fase em que a humanidade se encontra exige 
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a construção de sujeitos com outra mentalidade: mais sensíveis, 

compreensivos, abertos a diferentes olhares e incertezas, mais 

cooperativos, criativos, resilientes e espiritualizados. 

Sabemos que é na dialogicidade da vida, de nossas múltiplas e 

diversas relações, que podemos compreender quão aquilo que parece 

antagônico não o é. É parte de nosso percurso de aprendizagem, de 

construção de nossa identidade, de nossa autoria e da tessitura comum 

constructo da sociedade e da Teia da Vida (CAPRA, 1999).  

Portanto, o outro não precisa deixar de ser o outro para que eu 

exista. A palavra do outro não precisa ser negada para que minha palavra 

seja compreendida. Minha palavra, junto com a palavra do outro, podem 

ser tecidas juntas e os fios desse tear produzem uma imensa teia de 

inclusão e comunicação em outro nível de realidade que não é da 

incompreensão ou exclusão. É na busca da tessitura das relações e 

emoções que podemos vislumbrar o encontro de nossos valores 

essenciais, do nosso linguagear, do nosso emocionar para refazer a 

tessitura comum.  

Modificamos nossas atitudes, valores e competências, projetando 

tais mudanças em nossa vida cotidiana, nas relações político-sociais e 

laborais fazendo-nos sentir, pensar a agir com mais respeito, amorosidade, 

compreensão e legitimidade a nós mesmos e aos outros.  Desenvolvendo 

a tolerância para aprender com as diferenças, criando-se um novo nível de 

compreensão da realidade que nos abre novas janelas mentais.  

Busquemos desenvolver a consciência de nossa condição humana. 

De que não somo animais sobre a Terra. Somos filhos da Terra. De que 

dinheiro não se come. Da mesma maneira que ele pode construir bens, 

pode destruir espíritos e corromper caráter. Muito mais que dinheiro, 

precisamos de uma ética da vida em que cada um se sinta individuo co-

responsável por si mesmo e por todos os outros Somente assim teremos 

uma real democracia, uma cidadania terrestre.  

Busquemos desenvolveremos a consciência de que, quando a 

natureza adoece, adoece também o homem. Quando o homem adoece, a 

sociedade adoece, pois, neste circulo recursivo, homem, sociedade e 
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natureza são co-dependentes, se constroem ou se destroem mutuamente. 

Tudo que se faz a parte se faz ao Todo e tudo que se faz ao Todo se faz a 

parte.  

Em todos os espaços: na escola, na empresa, na mídia, na 

sociedade, na rua ou na lua faz-se premente a Educação para a 

compreensão, para a tolerância, para a inclusão, para a solidariedade, para 

a compaixão, para a escuta sensível, para e pelo autoconhecimento, a fim 

de que esta possa vir a ser também a compreensão do outro e a consciência 

de nossa complexidade humana, de nossa tessitura comum. Esta é a única 

garantia de uma solidariedade cultural, intelectual, moral de sobrevivência 

da humanidade. 

 

CONCLUINDO: ENSINAR A COMPREENSÃO HUMANA É VIVER EM 

AUTOPOIÉSES COM A VIDA 

 

Talvez, ensinar a compreensão seja viver com arte a arte de viver 

inspirando amorosidade, empatia, compreensão: congruência interna e 

externa, é viver em autopoiéses, recriando-se na biologia do amor. 

Ensinar a compreensão é encontrar possibilidades em todas as 

circunstâncias que se põem a nossa frente e nos inspiram a subir sempre 

mais um degrau na aprendizagem do viver e da vida. 

Ensinar a compreensão é encontrar no outro a dor e a cura de 

minha própria dor porque o outro é o espelho de minha criança interior 

que clama por ser cuidada e acolhida. 

Ensinar a compreensão é dispensar a afetividade tão necessária à 

formação de pessoas felizes, éticas, seguras e capazes de conviver com o 

mundo que a cerca.  

Ensinar a compreensa6o no ambiente escolar é além de dar carinho 

em forma de empatia, é aproximar-se do sujeito aprendente, saber ouvi-

lo, valorizá-lo e acreditar nele, dando abertura para a sua expressão. 

Carinho em empatia, não só faz parte da trajetória, é apenas o começo do 

caminho. 
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O olhar do professor para com o seu aprendente é indispensável 

para a construção e o sucesso da trajetória de aprendizagem. Isto 

possibilitando-se a credibilidade as suas reflexões e discursos, 

valorizando-se sugestões, observar, acompanhar seu desenvolvimento e 

demonstrar acessibilidade, disponibilizando mútuas conversas. 

O afeto, a empatia, auxiliam na formação do psiquismo dos 

sujeitos além de serem excelentes canal de desenvolvimento de 

aprendizagens, expressão criativa, é primoroso para re-significação de 

vínculos negativos.  

O sujeito quando adquire condições de perceber-se como criador 

de sua própria história de vida de modo ativo e interativo, toma 

consciência e responsabilidade das suas ações, reestrutura hipóteses, re-

elabora traumas, desenvolve a autoria: torna-se autor de si-mesmo, cresce, 

floresce, humaniza-se, empatiza-se! 

Como ensina Brandão (2008) só se compreende quando se ama e 

só se compreende de verdade aquilo que se pode amar. (...). Apenas o 

amor e os sentimentos que são derivados dele ampliam a interlocução 

entre o sentimento e a inteligência. Assim, tornam-nos de uma 

sensibilidade humana ilimitada à nossa capacidade de conhecer e 

compreender. Portanto, o trabalho pedagógico mais importante de uma 

pessoa que é responsável por algum contexto de ensino-aprendizagem, 

não é ensinar tecnicamente o que sabe a quem não sabe, e sim, criar 

cenários de respeito pleno pelo outro. Possibilitar contextos de aceitação 

sem limites das diferenças, aceitaça6o empática e legitima de cada um 

como sujeitos singulares. Possibilitando o convite fraterno para um 

trabalho de criação partilhada e amorosamente plena de amorosidade e de 

saberes, no qual os diferentes participantes de uma comunidade 

aprendente se sintam motivados a conviver e aprender.  

Sabemos que muitas posturas que a educação adquire para ensinar 

a cuidar da vida planetária também são fragmentadoras, dualísticas, 

desarmônicas. Enquanto mutilarmos a autoria, a possibilidade de 

sincronia, o religare (religar), do sentir-se parte do Todo não haverá 

verdadeira mudança de postura para os cuidados com a natureza. Quem 
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se sente mutilado, fragmentado, reduzido, desconexo, ferido, não encontra 

razões para unir, não aprendeu o sentido do religare, da união harmoniosa 

com todos os seres cósmicos. Na6o encontra a compreensão em si mesmo 

e no todo. É preciso religar-se, é preciso “religare”. É preciso conexão, 

compaixão, união, inteireza e sentimento de interdependência.  

Passarinhos criados em gaiolas, que perderam seu canto, não 

desenvolveram a escuta sensível de si, do outro e da musica cósmica. Não 

conheceram sequer, outras musicas, outros cheiros, outros mundos. Quem 

ensina a cuidar quem não foi cuidado? Quem ensina a amar quem não foi 

amado, não sabe o significado da amorosidade? Acolhamo-nos todos. 

Acolhamos o Todo.  

Portanto, como nos ensinou Mahatma Gandhi “mais do que 

ensinar a ler, escrever, explicar matemática e outras matérias, é preciso 

ouvir os apelos silenciosos que ecoam na alma do educando.  Do mesmo 

jeito, mais que avaliar provas e dar notas, é importante ensinar com amor, 

mostrando que sempre é possível fazer a diferença.”  

Pensemos nisso ao ensinar a compreensão humana... 

Crianças não precisam do melhor brinquedo, do meu melhor 

apartamento ou casa, da melhor e mais enfeitada gaiola.  

Crianças precisam de espaço para criação... de referenciais 

humanos amorosos que lhes transmitam valores de paz, amor, não-

violência, cooperação, coragem para não esmorecerem diante dos 

obstáculos. 

De referenciais que lhes mostrem o valor de sonhar e acreditar que 

após a tempestade virá a calmaria, que no final do arco-íris ou atrás da 

montanha pode haver um barril e tesouros - tesouros da alma. 

Ou mesmo, se não houver tesouros, que aprendam a apreciar as 

flores e a relva do caminho, o sabor de um carinho, a força da gratidão, a 

luz do coração. (trecho do livro “O voo da águia: uma autobiografia.  

ALVES, 2008) 

Pensemos Sobre o que é aprender...aprender a compreensao 

humana.., 

O aprender só faz sentido quando nele habita o Ser 
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O ser que sou, o ser que ama, o ser que amou. 

A autoria se faz presente nos caminhos da alegria 

Nos caminhos da autenticidade, 

Nos caminhos da coerência interna 

Nos caminhos da mocidade da alma 

Nos caminhos da construção fraterna 

Porque o saber só é saber insípido 

É saber sem sabor, é saber sem calor, é saber sem amor 

Que não leva a lugar nenhum, 

Porque o sábio saber é construído comigo, contigo e com o Todo 

É construído em teia, em comunhão cósmica, 

no amor, no abraço acolhedor... 

 

Por fim, como disse Alves (2009; 2015) “O humano somente se 

faz humano pelo olhar amoroso de outro humano.” Ensinemos a viver 

humanamente humanizando nosso olhar, nosso ouvir nosso sentir, nosso 

pensar... 

É preciso perder o medo dos espinhos para colher e acolher as 

rosas... (ALVES, 2015). Assim, perfumaremos nossa alma com a alegria 

da vida compartilhada com paixão! 
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CAPITULO 2 

 

REEDUCANDO A VIDA, REEDUCANDO A SI NA CONSTRUÇÃO 

DE UM SER HUMANO SENSÍVEL E COMPLEXO 

 

 

Roseane Maria de Amorim 

Cintia Gomes da Silva 

Ana Paula Ramos dos Santos 

 

         A arte de ser feliz 

 

Houve um tempo em que minha janela se abria 

sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. 

Perto da janela havia um pequeno jardim quase seco. 

Era uma época de estiagem, de terra esfarelada, e o jardim 

parecia morto. Mas todas as manhãs vinha um pobre com 

um balde, e, em silêncio, ia atirando com a mão umas 

gotas de água sobre as plantas. Não era uma rega: era uma 

espécie de aspersão ritual, para que o jardim não morresse. 

E eu olhava para as plantas, para o homem, para as gotas 

de água que caíam de seus dedos magros e meu coração 

ficava completamente feliz. 

Às vezes abro a janela e encontro o jasmineiro em flor. 

Outras vezes encontro nuvens espessas. Avisto crianças 

que vão para a escola. Pardais que pulam pelo muro. 

Gatos que abrem e fecham os olhos, sonhando com 

pardais. Borboletas brancas, duas a duas, como refletidas 

no espelho do ar. Marimbondos que sempre me parecem 

personagens de Lope de Vega. Às vezes, um galo canta. 

Às vezes, um avião passa. Tudo está certo, no seu lugar, 

cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente 

feliz.  

Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que 

estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não 
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existem, outros que só existem diante das minhas janelas, 

e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar, para 

poder vê-las assim. 

 

(Cecília Meireles, 1996, p. 20-21).   

 

1. PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 

Este artigo pretende contribuir com a educação de crianças, jovens 

e de homens e mulheres considerando as múltiplas dimensões da 

complexidade humana, permitindo que as ligações entre a espiritualidade 

do ser humano sejam estabelecidas, com o físico, o biológico, o orgânico 

e o social, na construção de sujeitos motivados a desenvolver a própria 

espiritualidade e humanidade. Segundo Morin (2006, p. 65): “a Educação 

deve contribuir para a autoformação da pessoa (ensinar a assumir a 

condição humana, ensina a viver) e ensinar como se tornar cidadão.” Para 

o autor, a autoformação torna-se necessária na construção da identidade 

humana, compreender essa complexidade inerente ao ser humano torna-

se um desafio no cenário atual da nossa educação, na qual a fragmentação 

curricular agravada pela ausência do diálogo entre os atores educacionais 

tornam o ambiente escolar desagregador, promovendo o isolamento, a 

exclusão, a evasão, comprometendo a aprendizagem significativa dos 

educandos. Diante das muitas disciplinas, das avaliações pontuais, da 

didática bancária, a escola e a universidade distancia-se do diálogo, da 

reflexão dos demais aspectos e problemas do cotidiano escolar e do 

cotidiano dos seus alunos, ocasionando, assim, uma educação não para o 

presente, e muito menos para o futuro, mas sim para a “produção 

mecanicista do ser humano” na herança do modelo cartesiano. Morin 

(2000) corrobora: 

 

[...] a complexidade é a união entre a unidade e a 

multiplicidade. Os desenvolvimentos próprios a nossa era 

planetária nos confrontam cada vez mais e de maneira cada 

vez mais inelutável com os desafios da complexidade. Em 

consequência, a educação deve promover a ‘inteligência 

geral’ apta a referir-se ao complexo, ao contexto, de modo 
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multidimensional e dentro da concepção global. (MORIN, 

2000, p. 38). 

 

A falta de integração de todos os agentes formadores do organismo 

escolar mantém a desconexão das instâncias educativas da realidade, 

desenvolvendo uma educação redutora, distanciada dos demais aspectos 

constituintes da vida, da formação crítica, ética e espiritual, sem sentido e 

sem significados. Necessitamos de uma formação docente, de uma gestão 

escolar, de um planejamento curricular e avaliativo que considere os 

saberes humanos, que atenda às necessidades de informação e construção 

do conhecimento, sem descuidar da formação humana e espiritual do 

aluno. Costa (2005) enuncia que é preciso uma nova proposta 

epistemológica para superar o paradigma cartesiano para que assim haja 

o educar para a condição humana. 

 

O homem não nasceu humano, mas se tornou humano num 

constante processo de aprendizado, marcado por evoluções, 

adaptações e construção cultural. A educação contribuirá 

com a ‘aprendizagem da compreensão e da lucidez’ e na 

‘mobilização de todas as aptidões humanas’. Condições 

estas que, segundo Morin, devem ser continuamente 

regeneradas. Infelizmente, no sistema educacional, as 

tradicionais estruturas curriculares e suas divisões em 

departamentos (ou áreas) e disciplinas têm promovido a 

fragmentação do conhecimento, desintegrando o processo 

educativo e a própria visão do ser humano e de suas 

aptidões. Torna-se necessário resgatar ‘a condição humana 

como o objeto essencial de todo o ensino’. Uma vez que o/a 

educador/a apenas transmite informações e mostra um mapa 

para a aprendizagem e que o conhecimento é construído 

pelo/a próprio/a educando/a, é necessário considerar 

seriamente a complexidade humana, bem como a 

complexidade do próprio processo educativo no século 

XXI. (COSTA, 2005, p. 154). 

 

Muitas vezes o ato de amar, de ser afetivo, de sonhar com um 

mundo diferente parece fazer parte de atitudes de pessoas fracas, 

dependentes, que não são altivas e enérgicas. De acordo com nossa 

formação, a delicadeza não deve fazer parte do nosso modo de ser e de 
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agir. Contudo, todos nós procuramos de alguma forma a felicidade, a 

plenitude e a paz. Todavia, quase sempre buscamos essa tal felicidade nas 

coisas fora de nós. A educação pouco nos ensina que precisamos 

primeiramente aprender a ter essa conexão conosco, na busca pela nossa 

inteireza, pela nossa formação em todos os aspectos do nosso ser, sejam 

físicos, emocionais, cognitivos e espirituais. Morin (2000) afirma que a 

educação necessita ilustrar a relação entre unidade e diversidade em todas 

as esferas nessa formação do ser humano, pois: 

 

Cabe à educação do futuro cuidar para que a idéia de 

unidade da espécie humana não apague a idéia de 

diversidade e que a da sua diversidade não apague a da 

unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade 

humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da 

espécie Homo sapiens. A diversidade não está apenas nos 

traços psicológicos, culturais, sociais do ser humano. Existe 

também diversidade propriamente biológica no seio da 

unidade humana; não apenas existe unidade cerebral, mas 

mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais 

diversas culturas e sociedades têm princípios geradores ou 

organizacionais comuns. É a unidade humana que traz em si 

os princípios de suas múltiplas diversidades. Compreender 

o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua 

diversidade na unidade. É preciso conceber a unidade do 

múltiplo, a multiplicidade do uno. (MORIN, 2000, p. 55). 

 

Como afirma Cecília Meireles, tudo está certo, tudo está no seu 

devido lugar. Mesmo que não tenhamos a devida compreensão. Contudo, 

nem sempre entendemos dessa forma, pois as lutas diárias pela 

sobrevivência, a inconstância da vida, nossos desejos não realizados 

promovem em cada um de nós vazios existenciais que buscamos 

preencher por meio das coisas ou pessoas.  A busca pela compreensão do 

que somos, do porquê de nossos percalços, geralmente promove em cada 

um de nós feridas difíceis de cicatrizar. Nosso pequeno jardim, quase 

morto e seco, anseia por novos caminhos, por novas possibilidades de 

pensar o mundo mesmo que não tenhamos consciência desse fato. Buscar 

o jardineiro em flor, como diz Cecília Meireles, vai exigir de nós uma 

reeducação para que possamos da nossa janela ver o galo, as flores, a 
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chuva, as árvores e tudo que nos conecta com o cosmo. Essas pequenas 

felicidades são, na verdade, grandiosas revoluções primeiramente 

internas, para depois chegar às nossas ações no mundo. Costa (2005) 

ressalta: 

 

O ser humano não consegue viver só de racionalidade, 

autonomamente. Ele carece do afetivo, do lúdico, do 

imaginário tal qual é capaz de objetividade e racionalidade, 

ele é homo complexus. Entretanto a educação formal, na 

maioria das vezes, privilegiou a racionalidade e ignorou as 

aptidões lúdicas, imaginárias e míticas no processo de 

ensino-aprendizagem. (COSTA, 2005, p. 157). 

 

Educar-se para ser, para compreender, para promover, para criar e 

olhar para a vida de frente é sempre um desafio mediante o tipo de 

educação que vivemos desde a modernidade. Educar uma geração para 

que pense em outro paradigma que não seja pautado na razão 

instrumental, em que tudo gira em torno do ter em detrimento do ser, é um 

desafio enorme nos tempos atuais. Nunca na história da humanidade 

chegamos a um grau de tecnologia que temos hoje, e ao mesmo tempo 

vivemos uma vida solitária, medíocre, pautada no medo, no 

individualismo, no vazio existencial, na perda da existência do ser. 

Segundo Morin: 

 

Educar para compreender a matemática ou uma disciplina 

determinada é uma coisa; educar para a compreensão 

humana é outra. Nela encontra-se a missão propriamente 

espiritual da educação: ensinar a compreensão entre as 

pessoas como condição e garantia da solidariedade 

intelectual e moral da humanidade. (MORIN, 2000, p. 93). 

 

É por isso que indagamos: é possível uma educação que reeduque 

nosso modo de pensar na vida, de pensar em si mesmo, nas relações com 

as outras com os outros seres?  Uma educação em que as pessoas sejam 

consideradas em sua complexidade cognitiva, afetiva, emocional, motora 

e espiritual, ou seja, em toda a sua integridade.  Caso seja possível, que 
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caminhos temos para transformar o nosso fazer na sala de aula? São 

indagações que orientarão nosso percurso neste breve artigo. 

Metodologicamente, estamos alinhados ao pensamento de Edgar 

Morin com a ideia do pensamento complexo. Estamos confluentes 

também com o ideário de Educar na biologia do amor e da solidariedade 

de Maria Cândida Moraes (2003) e tantos outros autores que pensam no 

mundo em outro paradigma. Além de ser uma produção pautada em 

estudo bibliográfico, nossa produção parte de experiências vividas em 

diferentes espaços acadêmicos e escolares. Então, partimos do chão da 

escola e de práticas vivenciadas no ensino superior mostrando que é 

possível pensar em uma educação de outro modo. 

Nosso artigo articula-se em duas partes: a primeira, encaminhamos 

reflexões fundamentadas nos autores estudados com o objetivo de pensar 

no velho e no novo paradigma. No segundo momento, apresentamos 

alguns caminhos vivenciados em um minicurso realizado no encontro de 

práticas integrativas. Esperamos poder ajudar os leitores e as leitoras desta 

produção no universo fascinante da construção de um mundo pautado na 

biologia do amor e na solidariedade como afirma Maria Cândida Moraes 

(2003). 

 

2. UM NOVO PARADIGMA EDUCACIONAL É POSSÍVEL? 

 

Educar na biologia do amor e da solidariedade implica a 

integração entre o sentir, o pensar e o agir, a integração entre 

razão e emoção, o resgate dos sentimentos como expressão 

de nossa verdade interior. Educar visando a restauração da 

inteireza humana e conspirar a favor da 

multidimensionalidade do ser. Educar na biologia do amor 

é cuidar do desenvolvimento do pensamento e das 

inteligências e, ao mesmo tempo, educar para a escuta do 

sentimento e abertura do coração. Para tanto, é necessário 

criar um espaço acolhedor, desafiante, amoroso e não 

competitivo, um espaço onde se corrija o fazer em contínuo 

diálogo com o ser. 

(Maria Cândida Moraes, 2003, p. 3). 
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Ao olhar para a realidade em que vivemos, especialmente para a 

realidade brasileira, parece que não temos saída. Medidas 

ultraconservadoras, posturas preconceituosas, desigualdade social e 

consequentemente fome e miséria de toda ordem, desprestígio da 

docência, violência na escola e fora dela, currículo produzido de forma 

artificial e imposto pelo governo com o intuito de atender apenas o 

mercado de trabalho, corrupção que avassala a nação, individualismo, 

fragmentação das disciplinas escolares e na formação dos profissionais. 

Enfim, teríamos uma lista enorme de questões difíceis para enumerar, e 

diante desse contexto, tudo indica que estamos encurralados e chegamos 

ao fundo do poço. Nesse cenário complexo temos apenas dois caminhos: 

sentar e esperar o que vai dar ou agir a partir de outro pensamento, outro 

modo de encarar o mundo. De acordo com Costa (2005): “Educar para a 

condição humana é, antes de tudo, buscar compreender a condição 

humana, vislumbrando a possibilidade de uma vida melhor. É reconhecer 

a cultura humana em sua complexidade e respeitá-la.” (COSTA, 2005, p. 

158). 

É bem verdade que educar nunca foi uma tarefa fácil, e hoje, 

mediante esse contexto, apresentam-se novos desafios. Contudo, como 

diz a epígrafe, educar na biologia do amor, é preciso pensar em nosso 

educando nas múltiplas dimensões. O sentir, o pensar e o agir devem 

orientar o trabalho pedagógico. A razão e a emoção, as partes e o todo, 

tudo em conexão sem tanta fragmentação. Enfim, é pensar a 

multidimensionalidade do ser. Nossa educação pautada na perspectiva 

cartesiana é pautada em uma excessiva racionalidade e abstração. Na 

maioria das vezes, as coisas da vida são desvinculadas dos conhecimentos 

que aprendemos ao longo do processo educacional (MORAES, 2003). É 

um mundo criado de forma artificial. 

A educação escolar no paradigma emergencial, portanto, entende 

a educação escolar como um espaço tempo 4  social, cultural, político, 

cognitivo, afetivo, estético, motor e não há hierarquia nesses diversos 

                                                                 
4 Estamos utilizando os termos espaço e tempo juntos para indicar a integração desses 

dois elementos no nosso cotidiano. 
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caminhos para a realização do processo ensino e aprendizagem. Nos 

argumentos de Gatti (2013): 

 

A educação é processo que envolve necessariamente 

pessoas com conhecimentos em níveis desiguais propondo-

se a compartilhar esses conhecimentos. A educação escolar 

é uma ação intencional que pressupõe atuação de um 

conjunto geracional com outro mais jovem, ou com menor 

domínio de conhecimentos ou práticas, na direção de uma 

formação social, moral, cognitiva, afetiva e, num 

determinado contexto histórico, social e institucional. 

(GATTI, 2013, p. 52). 

 

Isso indica que o paradigma emergente rompe com a lógica do 

paradigma atual, que é disciplinar, fragmentado por meio de uma 

perspectiva instrucionista, focalizando o produto em vez do processo 

reproduzindo um modelo social repetitivo e alienante (VIEIRA; 

MORAES, 2015). 

A construção do conhecimento no paradigma emergente entende 

que a realidade é complexa e se organiza como uma teia de tal modo que 

existe uma conexão e interação com tudo. Portanto, o contexto da 

aprendizagem ocorre de forma interdisciplinar pautada em saberes 

diversos por meio das emoções, sentimentos intuição e espiritualidade 

(VIEIRA; MORAES, 2015). Essa espiritualidade está encadeada por 

questões complexas em que, ao mesmo tempo, torna-se 

significativamente importante na relação pedagógica na sala de aula, pois 

está atravessada por desafios quanto aos aspectos individual, profissional, 

social e cultural. Como afirmam Martins e Bento (2006): 

 

[...] a forma como a espiritualidade é aqui entendida, 

permite afirmar que ela está presente em todo e qualquer 

tipo de conhecimento independente do sistema. E a partir 

dessa premissa pode-se concluir que a espiritualidade é de 

extrema importância para a Educação condutora do 

conhecimento específico com suporte nas diversas 

disciplinas entrelaçadas ao conhecimento empírico. A 

Educação em nível mundial exige uma mudança de 

paradigmas, o que só se efetivará se o educador modificar 
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sua postura em relação à visão de mundo. (MARTINS; 

BENTO, 2006, p. 42). 

 

Nessa perspectiva, o docente, independentemente da sua religião, 

precisa ter abertura para aprender novas coisas, fenômenos e situações. 

Pensar na aprendizagem de diferentes maneiras, meios e processos além 

de um fenômeno que exige outros modos de organizar a sala de aula. 

Entendemos que o mundo mudou e outras posturas e situações didáticas 

são necessárias. Esse novo perfil exigirá outro tipo de formação. Gatti 

(2013) afirma que a formação de professores não pode ser pensada apenas 

mediante as ciências/áreas disciplinares; para isso, é necessário pensar no 

conhecimento por meio de conhecimentos diversos. As culturas locais, a 

arte, os saberes dos mestres e as diferentes formas de interpretar o mundo 

são elementos essenciais para a prática docente, tendo em vista que essas 

culturas locais dialogam com as práticas educativas em um processo de 

valorização e reconhecimento, isto é, formas de resgate e valorização dos 

saberes socioculturais dos docentes e estudantes. A propósito, Lima 

(2009) destacou que esse processo de superação do pensamento único 

instituído na escola impede os alunos e professores de reconhecerem, 

compreenderem e respeitarem os diferentes nesses espaços educativos. 

Freire (2016, p. 32) afirma: “Posso não saber agora que riscos corro, mas 

sei que, como presença no mundo, corro risco.” Portanto, precisamos 

correr os riscos necessários para realizar as mudanças que são 

indispensáveis para a construção de um mundo melhor. 

 

3. REEDUCANDO A VIDA, REEDUCANDO A SI: ALGUNS ENCAMINHA-

MENTOS PARA REPENSAR O FAZER PEDAGÓGICO 

 

A vida é um palco em que encenamos muitas vezes em 

situações de riscos, caos, desordens e inconstâncias. Não dá 

para pensar, mas o mundo de forma linear, arrumadinho e 

sem contradições. Somos seguros e inseguros ao mesmo 

tempo, somos fortes e fracos dependendo das situações, 

somos rígidos e flexíveis em muitos momentos, somos amor 

e ódio, temos sombra e claridade concomitantemente. 

Somos tudo e nada no mesmo instante. Devemos entender 
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que o nada possibilita recomeçarmos para sermos 

novamente o tudo e, talvez, por isso a vida exija de cada um 

de nós muitas leituras, muitas possibilidades interpretativas 

para compreendemos que o final de tudo é apenas o começo 

de algo desconhecido... 

(Roseane Amorim). 

 

Entendemos que, antes de realizarmos qualquer mudança na nossa 

prática docente, é preciso em primeiro momento realizar uma mudança 

interna, uma mudança nas nossas emoções, no modo de encarar o mundo, 

de entender a si e o outro. Reeducar-se é o primeiro caminho para poder 

oferecer aos nossos educandos e educandas novas possibilidades de 

aprendizagem.  O fim é o começo de algo que desconhecemos. Precisamos 

encontrar a nossa própria alma e conversar com ela para saber como 

podemos ser felizes e fazer a felicidade chegar aos nossos educandos e 

educandas. 

Na realização de um trabalho inovador, a insegurança e as dúvidas 

fazem parte do processo. Por isso é preciso indagar: na educação 

escolarizada, é possível formar para a sensibilidade? Ela é cultivada, 

construída, provocada ou estimulada? É possível ressignificar os 

conteúdos escolares e ao mesmo tempo formar pessoas sensíveis, críticas, 

responsáveis, solidárias para um mundo em constante movimento? 

(OSTETTO, 2010, 2014). É presumível formar um ser humano integral? 

O que significa formar um ser humano integral? Os questionamentos 

formulados transformam-se em guias de investigação, roteiros de busca 

que se pautam na importância e na necessidade de olhar para si e para o 

outro, principalmente por meio das artes para pensar na formação de seres 

humanos. Não há respostas totalmente certas ou totalmente erradas; o que 

temos são perguntas e algumas possibilidades de respostas. 

Nessa perspectiva, sempre estamos realizando em sala de aula e 

em diversos congressos em forma de minicursos uma proposta pedagógica 

em que a produção do conhecimento é feita de forma transdisciplinar. É 

possível dizer que a importância do trabalho é evidenciar a dimensão 

estética como elemento constitutivo de um projeto educacional- 

pedagógico comprometido com a formação humana em sua inteireza, 
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repertórios artístico-culturais, provocar o desejo e a curiosidade, instigar 

a desconfiança do traço acostumado e das certezas absolutas, incentivar a 

ousadia de desenhar caminhos de busca e experimentação; afirmando 

autorias, convertem-se em premissas para um trabalho que articule 

educação, tradição, culturas locais, ensino de história e arte de modo geral. 

Costa (2005) declara: 

 

Educar para a condição humana exige um esforço educativo 

no sentido de considerar a uno/diversidade do ser humano e 

o desenvolvimento de uma consciência lúcida nesse sentido. 

A lucidez está em dar relevância à complexidade humana, 

levá-la a sério, desenvolver um esforço educativo no sentido 

de religar os saberes até então compartimentados em áreas 

e disciplinas diversas e desconexas. Cabe aqui a metáfora 

do holograma – enxergar o todo na pequena parte e a 

pequena parte no todo. (COSTA, 2005, p. 160). 

 

O paradoxo é que, na prática escolar e universitária, reinam ainda 

os exercícios sem sentido, exposições meramente abstratas e sem conexão 

com o mundo complexo, sem relação com o outro. Assim sendo, o 

objetivo principal do nosso trabalho é apresentar algumas reflexões 

teóricas e práticas pautadas na solidariedade, no respeito a si e ao outro, 

discutindo assim novos paradigmas para re(pensar) a educação. Para 

atingir tal fim, partirmos sempre de reflexões mediante literaturas, danças 

circulares, técnicas teatrais conexões com o eu e o outro questionando a 

sociedade moderna. Como afirma Moraes (2007): 

 

Sabemos que todo processo de formação docente depende 

do tipo de experiências vivenciadas nos ambientes de 

aprendizagem. Portanto, é um saber docente que depende da 

qualidade das vivências ocorridas em sua trajetória 

profissional, como também de uma realidade que, além de 

educacional, é também de natureza biológica, psicológica, 

cultural, política e social no seu sentido mais amplo. Isto 

indica que o saber doente depende, prioritariamente, do 

saber das experiências desenvolvidas nos ambientes 

educacionais e que acontece pelo simples fato de se ter um 

corpo dotado de diversas capacidades sensório-motoras 
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ativadas a partir de ações no contexto em que atua. 

(MORAES, 2007, p. 33). 

 

Daí decorre que a formação docente e as vivências com nossos 

educandos e educandas requerem que concebamos a educação como um 

processo integral e integrador por meio de diversas possibilidades de 

conhecer e de se aproximar da realidade vivida. Dessa forma, segue um 

quadro sintético do trabalho realizado no minicurso no Congresso 

Internacional sobre Práticas de Aprendizagem Integradoras e Inovadoras 

(CIPAII) em 2018, com o mesmo título do artigo desta produção. 

Contudo, é importante salientar que precisamos dar atenção não apenas às 

técnicas ou situações didáticas, mas sim ao processo de autoformação 

implícito nas relações estabelecidas. Vejamos o quadro. 

 

Quadro – Minicurso realizado no Congresso  

Atividade Objetivos Recursos 

Apresentação dos Facilitadores 

e realização de uma dança 

circular com o objetivo de 

integrar o grupo além de 

utilização de uma técnica do 

Teatro do Oprimido – 

apresentação por meio de 

imagens 

Promover a 

integração de todos, 

conhecimento dos 

integrantes da turma 

e criar vínculos 

Caixinha de som e corpo 

Início da explanação em slide – 

Repensando o campo da 

educação por meio dos sete 

saberes necessários à educação 

do futuro 

Discutir novos 

olhares para a 

educação com base 

na teoria de Edgar 

Morin 

Data show 

1.º Subtema: A cabeça bem 

feita – Edgar Morin 

 

Dinâmica: O olhar da 

complexidade 

Pergunta: Qual o olhar da 

complexidade? 

Vivemos em um 

mundo repleto de 

informações; 

estamos cheios de 

conteúdos; esvaziar 

a mente por meio do 

autoconhecimento; 

educar significa 

Apresentação de slides 

 

Cartaz 

 

Papel A4. 

 

Pincéis 
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- Dividir o grupo em 4 grupos 

ou mais 

- Colocar no chão uma 

cartolina com vários olhos 

desenhados, fotos de 

momentos singelos entre 

pessoas, animais, natureza 

- Distribuir papéis e pincel 

atômico com os membros de 

cada grupo, pedir que 

encontrem palavras que 

respondam à pergunta e 

coletivamente formulem uma 

frase. 

- Concluída a atividade, cada 

membro do grupo vai falar 

sobre a experiência em si, o que 

sentiu ao refletir e discutir a 

proposta 

- No fim, cada grupo vai falar 

da frase que construiu e 

finalizar a apresentação com 

um gesto  

promover o pensar, o 

refletir, o criar 

(síntese de Morin) 

 

A dinâmica permite 

o desenvolvimento e 

promove a reflexão 

sobre a 

complexidade que 

somos nós, 

auxiliando a 

reconhecer a 

complexidade do 

outro, e a 

necessidade do 

aprendizado mútuo. 

Retomando as discussões dos 

slides após o trabalho 

Leitura de mensagens diversas 

tanto no campo da ciência 

como no campo do cotidiano, 

do religioso, do político, do 

filosófico. As mensagens eram 

reflexões tiradas de uma caixa 

pelos membros, lidas no grupo 

e discutidas em diferentes 

perspectivas 

Discutir novos 

olhares para a 

educação com base 

na teoria de Edgar 

Morin 

Datashow 

Dança circular: Noite de Rosas Estabelecer vínculos 

duradouros 

Som corpo 

Fonte: Construção das autoras com base nos teóricos estudados e na proposta pensada e 

trabalhada, 2018. 
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É importante dizer que no trabalho realizado na perspectiva 

transdisciplinar é necessário primeiramente estabelecer vínculos, 

estarmos atentos às transformações interiores do sujeito docente, 

observando os desejos e afetos do grupo e as contradições que permeiam 

a vida. Moraes salienta: 

 

Para penetrar no campo do sagrado, com sua intuição, 

sensibilidade e imaginação, o formador precisa saber 

articular e reconhecer a existência de outros tipos de 

conhecimento e de outras realidades, nos quais sua 

percepção e compreensão, dificultando a elaboração das 

devidas respostas. É dentro deste arcabouço conceitual que 

precisamos também repensar a formação docente. 

(MORAES, 2007, p. 36). 

 

Conforme salientamos ao longo do texto, de alguma forma não há 

certezas absolutas, nem um único caminho para a aprendizagem. Faz-se 

necessário construir, desconstruir e reconstruir, e assim vamos 

reeducando primeiramente nós mesmos e depois o outro (MORAES, 

2003). Nesse sentido, a realização do minicurso sobre a temática em 

questão trouxe muitos diálogos e contribuições significativas com os 

envolvidos, professores e estudantes, em que foi possível experenciar os 

subsídios das ideias de Edgar Morin, este que traz a relevância sobre o 

educar a si mesmo, para depois poder educar o outro em uma perspectiva 

da condição humana, em outras palavras, a condição humana exige de 

cada um a lucidez e a compreensão ampla (MORIN, 2006).  

Assim, o homem como ser integral necessita constantemente 

passar pelo processo de aprendizado notado por evoluções, adaptações e 

em uma constante construção, reconstrução sociocultural; ou seja, nessa 

mutação ele precisa estar em conjunto com o outro, seja pela 

racionalidade, a afetividade e o objetivo, pois ele é homo complexus 

(COSTA, 2005). Precisamos de uma educação que, em vez de negar os 

riscos, estimule homens e mulheres a assumi-los e consequentemente 

descubram novos modos de educar-se e de educar o outro (FREIRE, 

2016). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do fenômeno da globalização ao qual as pessoas estão 

conectadas tecnologicamente, mergulhadas em um mundo virtual e 

desenvolvendo inúmeras   possibilidades de realização, a escola e a 

universidade necessitam desenvolver mecanismos de interação que 

promovam em seus agentes a percepção de si, por meio da reflexão, 

promovendo no sujeito a autoanálise, permitindo o desenvolvimento da 

sensibilidade pela arte, escuta amorosa, construção da dialogicidade. 

Morin (2006) afirma ser imperativo o estudo da condição humana, sendo 

para isso necessário considerar os conhecimentos das Ciências Naturais: 

o Cosmo, a Terra, a Ecologia. 

 

O estudo da condição humana não depende apenas do ponto 

de vista das ciências humanas. Não depende apenas da 

reflexão filosófica e das descrições literárias. Depende 

também das ciências naturais renovadas e reunidas, que são: 

a Cosmologia, as Ciências da Terra e da Ecologia. O que 

essas ciências fazem é apresentar um tipo de conhecimento 

que organiza um saber anteriormente disperso e 

compartimentado. Ressuscitam o mundo, a Terra, a natureza 

– noções que nunca deixaram de provocar o questionamento 

e a reflexão na história da nossa cultura – e, de uma nova 

maneira, despertam questões fundamentais: o que é o 

mundo, o que é a Terra, de onde viemos? (MORIN, 2006, p. 

35). 

 

A educação escolarizada, na atualidade, necessita desenvolver em 

seu contexto uma linguagem permeada de sensibilidade, sendo 

acolhedora, motivadora e reflexiva, permitindo o desenvolvimento da 

autonomia do indivíduo, suas potencialidades e habilidades para trabalhar 

coletivamente, para assumir sua condição humana com responsabilidade 

e consciência, construindo conceitos de respeito ao outro, de 

reconhecimento de si e do seu semelhante.  

Necessitamos construir uma educação que permita o pleno 

desenvolvimento dos educandos, seres humanos, humanizados, capazes 

de interagir de forma sensível na realidade social em que estão inseridos, 
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contribuindo de forma significativa para as necessárias transformações 

sociais tão necessárias em nossa sociedade. Essa forma de educação 

possibilita enxergar e ampliar a diversidade de sujeitos existentes no 

planeta, distanciando-se assim do modelo de indivíduo cartesiano, este 

que está emaranhado em uma visão mecanicista, formalista e quantitativa 

longínquo da condição humana que Morin (2006) preconiza. Vale a pena 

dizer novamente: somos tudo e nada no mesmo instante. Devemos 

entender que o nada possibilita recomeçarmos para sermos novamente o 

tudo e, talvez, por isso, a vida exija de cada um de nós muitas leituras, 

muitas possibilidades interpretativas para compreendermos que o fim de 

tudo é apenas o começo de algo desconhecido... 
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CAPITULO 3 

 

O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO PARA 

AS CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

(TEA): REFLEXÕES À LUZ DO PENSAMENTO COMPLEXO 

 

 

Júlia Grasiela Santos da Silva 

Fernanda Santos Mota 

 

INTRODUÇÃO 

 

A expressão “autismo” foi utilizada pela primeira vez em 1911, 

pelo psiquiatra suíço EugenBleuler, para designar um sintoma da 

Esquizofrenia. Ele usou a palavra para indicar a perda de contato com a 

realidade, que, por consequência, dificultava a comunicação.  Foi apenas 

em 1943, com o médico psiquiatra Leo Kanner, que a palavra começou a 

ganhar o significado que conhecemos hoje (BOSA e CALLIAS, 2000). 

Kanner desenvolveu uma pesquisa sobre o transtorno do espectro 

do autismo no hospital americano da John Hopkins University. Em seu 

trabalho, ele nomeou o autismo como “Distúrbio Autístico do Contato 

Afetivo”. Até a década de 80, o autismo esteve ligado à psicose, sendo 

descritos nos manuais médicos como fazendo parte da esquizofrenia 

infantil (BOSA e CALLIAS, 2000).  

O termo “autismo” perpassou por diversas alterações ao longo do 

tempo, atualmente denominado de Transtorno do Espectro Autista 

(TEA)é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por 

déficits persistentes na capacidade de iniciar e sustentar a interação social 

recíproca e a comunicação social, e por uma série de padrões de 

comportamento e interesses restritos, repetitivos e inflexíveis (CID-11, 

2018).  
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Os déficits são suficientemente severos e de uma grande 

variabilidade, intensidade e forma de expressão sintomatológica. Sua 

classificação de gravidade considera o impacto do transtorno diante do 

grau de interação social e comunicação do paciente (RUTTER, 2011). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta a utilização dos manuais 

CID-10 ou DSM-V como critério classificatório para o TEA e demais 

doenças. (OMS, 1997).  

Em relação à etiologia ainda não está completamente estabelecida, 

mas há grande concordância na literatura de que sua base é neurobiológica 

de origem multifatorial, com um forte componente genético, e, geralmente 

é detectável até os 24 meses de vida (ANAGNOSTOU et al., 2014; 

PAULA et al., 2011). A detecção precoce dos sinais e sintomas é 

fundamental, pois quando mais cedo for iniciado o tratamento, melhores 

serão os resultados alcançados no desenvolvimento cognitivo, habilidades 

sociais e linguagem (LAMPREIA, 2007; REICHOW, 2012).  

A demanda de cuidados os quais uma criança com TEA necessita 

e as mudanças na rotina dos familiares tais como, hábitos, gastos 

financeiros, relações sociais e profissionais, podem ser percebidas como 

um evento estressor para os membros da família, cuidadores e pessoas 

mais próximas, podendo acarretar em uma sobrecarga física e mental. 

(BOSA, 2001; FAVERO, 2005; MARTINS et al., 2003).  

O processo de inclusão no âmbito escolar nasce em meio às 

legislações sancionadas ao longo dos anos, dando surgimento as 

discussões de políticas de inclusão. Tais legislações enfatizam em seus 

artigos e incisos a educação como direito de todos, além de reforçar o 

atendimento educacional especializado de sujeitos com necessidades 

educacionais especiais, bem como, a inclusão desses sujeitos na rede 

regular de ensino.  

Nesse sentido, ao falarmos no termo inclusão, estamos nos 

referindo diretamente, a proposta de incluir, nesse contexto, incluir alunos 

que apresentam necessidades educacionais especiais e, uma vez que, esses 

alunos apresentam características peculiares que os impedem de 

acompanham o ensino padronizado. 
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No caso deste estudo, a proposta central se debruça em ressaltar as 

políticas que apoiam a inclusão escolar de pessoas com TEA.Realizando 

um resgate histórico dos documentos legais que surgiram ao longo dos 

anos, direcionados para a inclusão de sujeitos com alguma deficiência, e 

especificamente para o público TEA. Atualmente o alcance de melhoras 

no cenário educacional, social e da saúde, tem conquistado grande êxito 

com a criação de legislações que vigoram os direitos humanos, direito à 

saúde, ao lazer, ao esporte, a educação e ao desenvolvimento integral do 

sujeito. Tais diretrizes, pareceres e resoluções efervescem o discurso de 

que todos temos direito, em contrapartida, somos sujeitos de deveres 

também.  

Com bases nessas afirmações, o objeto geral deste estudo é 

analisar criticamente o impacto das políticas públicas de inclusão para 

crianças com TEA, e de modo específico as possíveis dificuldades 

encontradas por pais, de crianças com TEA, na inclusão da escola regular 

e como as políticas públicas colaboram para a sua efetivação.A 

necessidade em discutir essa temática surge em meio aos estudos no 

âmbito acadêmico, e sua relação com nosso objeto de estudo. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Nesse sentido, a metodologia parte de um estudo proveniente da 

abordagem qualitativa, através de um mapeamento dos documentos, de 

cunho bibliográfico e análise documental. Inicialmente, buscamos no 

banco de dados, tais como: Scielo e Google Acadêmico, pesquisas 

derivadas das palavras-chave, inclusão/transtorno do espectro 

autista/políticas públicas.Assim, selecionamos os estudos que discorrem 

sobre a temática. Feito isto, o segundo passo, buscou-se realizar uma 

análise documental das políticas inclusivas, e observar como dão suporte 

as crianças com TEA na inclusão. 
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2. TRAJETO HISTÓRICO DO TEA  

 

Levando em consideração toda a complexidade que envolve o 

transtorno, ter um filho com TEA é umdesafio para os pais e membros das 

famílias. Estudos revelam que, no Brasil, os pais de criançascom o 

transtorno enfrentam grandes dificuldades para encontrar suporte familiar 

e educacional paraatender as necessidades específicas de seus filhos 

(NUNES, 2013). Na ultima década a literatura nacional tem sido palco de 

inúmeras discussões, no meio educacional a respeito dessa temática.  

No Brasil, as iniciativas de natureza politico-governamental 

aconteceram de forma tardia, e até hoje sofre no sentido de acolher 

politicamente esse público. O pontapé inicial na história do autismo no 

Brasil foi um grupo intitulado como Amigos dos Autistas de São Paulo, 

que tinha como proposta central a troca de experiências sobre autismo, as 

discussões não eram tão profundas, pois não existia política alguma que 

apoiasse esse público.  

Em meados da década de 80, a Reforma Psiquiátrica entra em 

destaque, se contrapondo aos modelos de isolamento semelhante às 

propostas antimanicomiais, e com isso os “loucos” passaram a ser 

enxergados com novos olhares. Ademais,  

 

O objetivo dessa reforma é não reduzi-la a um processo 

restrito a mudanças administrativas ou técnicas dos 

serviços, mas proporcionar a criação de novas relações com 

a loucura. Isso se faz a partir de mudanças institucionais 

internas e de desmontagem dos dispositivos da clínica e da 

psiquiatria, criando uma transformação de cenário para a 

saúde mental extrapolando os modelos rígidos da antiga 

prática psiquiátrica na experimentação de um processo de 

diferenciação dos novos serviços alternativos ao manicômio 

e ao conceito de doença menta. (FRANCISCO & RENZ, 

2010, p.2). 

 

Aos poucos a Reforma Psiquiátrica Brasileirafoi inovada e as 

concepções que a sociedade tinha sobre os sujeitos com sofrimentos 

psíquicos, afinal os saberes e as práticas da Reforma Psiquiátrica no 
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Brasil, objetivavam um novo olhar da sociedade com a loucura. Desse 

modo, a psiquiatria começa enxergar os indivíduos com um novo 

pensamento, e passar a entender que eles podem participar da sociedade, 

que têm direitos e deveres como os demais, se contrapondo a uma 

perspectiva excludente. Assim, em 2001, foi sancionada a Lei de n° 

10.216, cuja proposta dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadores de transtornos mentais, e, sobretudo, redireciona o modelo 

assistencial em saúde mental.  

A aprovação dessa legislação coloca em pauta as políticas de saúde 

mental que surge baseado no cuidado ao paciente com transtorno mental, 

de modo que, estes sujeitos tenham atendimentos em ambientes 

substitutivos aos hospitais psiquiátricos, cuja função permitia que as 

pessoas fossem internadas por longa duração, e ao mesmo tempo eram 

forçados ao internamento, uma vez que, as ações segregadoras e 

excludentes dos manicômios isolavam os indivíduos do convívio familiar 

e social. 

Compreende-se que nesse período, o TEA era vinculado a redes 

de saúde mental, dentre eles o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

que sob as políticas de saúde mental adotam propostas de (re) inserção 

social dos portadores de transtornos mentais, de modo que, a sociedade 

possa enxergá-los como sujeitos autônomos, propondo para eles ações de 

potencialidades.  

No entanto, o público-alvo do são pessoas com psicoses, neuroses 

graves, sofrimentos psíquicos, transtornos mentais e outras situações, 

fixado na proposta de acolhê-las e agregá-las a sociedade contando com a 

participação ativa das famílias, almejando a reabilitação dos sujeitos. 

Dentre vários tipos de CAPS, encontra-se o CAPSI, um serviço de 

atendimento diário a criança e ao adolescente, “gravemente 

comprometidos psiquicamente”. Estão incluídos nessa categoria os 

portadores de autismo, psicoses, neuroses graves e todos aqueles que, por 

sua condição psíquica, estão impossibilitados de manter ou estabelecer 

laços sociais. (BRASIL, 2014, p.23).  
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Ainda considerada uma proposta recente do Sistema Único de 

Saúde (SUS), o CAPSi deve estabelecer “as parcerias necessárias com a 

rede de saúde, educação e assistência social ligadas ao cuidado da 

população infanto-juvenil. (BRASIL, 2014, p.23). Esse serviço de saúde 

mental tem fundamentos nos direitos da criança e do adolescente, e no 

Brasil, o movimento das defesas dos direitos das crianças e do adolescente 

teve surgimento na década de 1920, baseado no tema que visava proteção 

a crianças e adolescentes, que reconhecia a situação de pobreza como 

geradora de “crianças abandonadas” e “jovens delinquentes”. (BRASIL, 

2014, p.9). 

 

3. A INCLUSÃO DOS ALUNOS COM TEA NO ENSINO REGULAR 

 

Indiscutivelmente, as peculiaridades do estudante com TEA 

desperta na comunidadeescolar a necessidade de mudanças na 

organização escolar, currículo, rotinainstitucional, prática pedagógica, 

flexibilização da metodologia e avaliação doconhecimento (ÓRRU, 2012; 

APA, 2014). 

Atualmente a prática de incluir, tem sido mais reconhecida no 

cerne das instituições escolares, tendo em vista, o que os documentos 

legais ressaltam. No entanto, não se pode negar que ainda existem 

entraves, como obstáculos estruturais e a formação dos profissionais, 

precipuamente os professores. Outro fator no que tange ao processo de 

inclusão escolar, diz respeito à concepção rotulada que a comunidade 

escolar tem sobre o TEA, quadro que perpetua, por vezes, a exclusão 

(NUNES, 2012). 

Em contra partida uma crescente literatura vem apresentando 

dados sobre possibilidades de aprendizagens em ambiente de ensino 

regular (BRIDI, FORTES; BRIDI FILHO,2006; ÓRRU, 2012; CHIOTE, 

2013; BARBOSA, 2014). Ainda assim, é imprescindível refletir as 

modificações necessárias para a inclusãoescolar, pois cada aluno tem suas 

particularidades (BARBOSA, 2014). Inclusão essa relacionada não 

apenas ao acesso, mas também a permanênciae o aproveitamento 
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acadêmico, questão que é direito de todos e não apenas a prescrição 

dedispositivos legais que não se materializam na prática cotidiana.É 

sabido que, incluir uma pessoa, independente de qualquer que seja sua 

deficiência, é imprescindível. 

Atualmente, na legislação brasileira temos vários documentos 

legais que dizem respeito a garantia e ao acesso a educação do 

indivíduocom TEA. Sobre o acesso e permanência a Lei nº 12.764, de 

2012 instituiu a PolíticaNacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista, especificou a obrigatoriedade das escolas 

regulares matricularem os estudantes, inclusiveexpôs penalidades no caso 

da rejeição da matrícula (BRASIL, 2012). Sobre apermanência a lei 

supracitadaestabeleceu o acompanhamento de um profissional, 

denominado de acompanhanteespecializado. No Estatuto da Pessoa com 

Deficiência esse profissional recebeu a denominação de “Profissional de 

Apoio Escolar” (BRASIL, 2015).  

Esse profissional acompanha e auxilia o aluno durante sua estadia 

no ambiente escolar além de “[...]exerce atividades de alimentação, 

higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as 

atividadesescolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, eminstituições públicas e privadas [...]” 

(BRASIL, 2015). Atua em conjunto aos professoresde sala regular, 

auxiliando no acesso, permanência e na ascensão dos conteúdos 

curriculares, tais como o ensino da leitura e escrita dentre outros.A 

promulgação de leis que asseguram a inclusãotraz avanços importantes, 

pois reforça o ideário de um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis.  

Com o conseguimento de recentes valores, princípios, normas, o 

sistema educacional passa a assumir um papel, digamos que, determinado, 

pois educar/incluir/ensinar o público com deficiência, especificamente, 

crianças com TEA, exige a elaboração de uma proposta curricular que 

inclua essa população, que seja elaborado um projeto didático norteado 

por embasamentos teóricos da área, um trabalho coletivo, que não se 

resuma apenas ao corpo escolar, mas que seja vinculado com outras 
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esferas, tais como: sociedade, governo, sujeito e família, ou seja, 

“professores, orientadores, supervisores, direção escolar, demais 

funcionários, famílias e alunos precisam estar conscientes dessa 

singularidade de todos os estudantes e suas demandas específicas” 

(LOPEZ, 2011, p.16). 

 Diante disto, praticar a inclusão, e, sobretudo, desenvolver práticas 

inerentes a isto, requer um projeto harmônico, em que, não só a escola, 

por se tratar do espaço que recebe as crianças, ensina e educa para a 

qualificação para o trabalho, mas outras esferas sociais, como a família, 

uma vez que, a educação escolar é um complemente da educação 

primórdia no seio familiar, as esferas governamentais, tendo em vista, a 

participação política que o governo tem sobre a escola, e por ser um órgão 

que dispõe de recursos para a efetivação de programas, e por fim, a 

sociedade, por ser o espaço que transita informação e interação entre os 

povos, todos esse entes são responsáveis pela inclusão, em parceria com 

a escola. 

Frente a isto, é notória a necessidade, que ainda circula no interior 

das instituições, principalmente, quando se trata de uma metodologia 

voltada para o público autista, e o discurso do docente, se fundamenta 

nessa expressão, “imaginário do professor pré-concebe o estudante autista 

como incapaz e inacessível” (LOPEZ, 2011, p.10). No entanto, para 

inserir, incluir e abraçar essa massa de sujeitos tem que compreender suas 

singularidades, e, simultaneamente, desvendar suas potencialidades. 

 

4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO E O TEA 

 

Os dados mundiais indicam que o TEA tornou-se um dos 

transtornos do neurodesenvolvimento mais comuns, com um alto impacto 

pessoal, familiar e social. Apesar de ser difícil avaliar custos humanos e 

sociais para criança com o transtorno e para seus familiares, dados 

provenientes de países desenvolvidos revelam, por exemplo, que crianças 

com TEA frequentam nove vezes mais os serviços de saúde do que 
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crianças com outros problemas médicos e três vezes mais que crianças 

com deficiência intelectual (NEWSCHAFFERet al., 2007).  

No que se referem às políticas públicas, os dados do Censo Escolar 

indicam crescimento expressivo em relação às matrículas de alunos com 

deficiência na educação básica regular, incluindo aqueles que possuem 

TEA. Em 2014, eram quase 900 mil matrículas e 79% delas em turmas 

comuns, e se considerarmos somente as escolas públicas, o percentual de 

inclusão sobe para 93% em classes comuns (BRASIL, 2015). 

Em Março de 2013, houve uma significante conquista para as 

famílias que lutam pelosdireitos dos indivíduos com TEA. A Lei n. 

12.764/2012 instituiu a Política Nacional deProteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. No Decreto n. 8.368 

deDezembro de 2014 é instituído que a pessoa com TEA é considerada 

pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 

Como vimos, as pessoas com deficiência foram excluídas, 

segregadas e, por séculos, tratadas com desrespeito, maus-tratos, privadas 

de direitos a educação e convívio social. NoBrasil, desde meados do 

século passado e início do século XXI, existem movimentos de 

grupospolíticos que lutam pela garantia dos direitos das pessoas com 

deficiência. (BRASIL, 2010). Foram esses movimentos que 

impulsionados, principalmente pelo cenário internacional como 

surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

iniciou umamplo debate sobre os direitos iguais e intransferíveis como 

fundamento da liberdade, da justiçae da paz no mundo. A partir deste 

marco histórico, o Brasil passou a discutir questões sobre aEducação 

Especial. 

No entanto, foi apenas a partir da Constituição de 1988 e sob a 

influência da Declaraçãode Jomtien de 1990 e da Declaração de 

Salamanca de 1994 que o Brasil começou a discutir auniversalização da 

Educação e a ser implementada nas escolas regulares uma política 

deEducação inclusiva, depois da instituição da Política Nacional de 

Educação Especial naPerspectiva da Educação Inclusiva de 2008. 
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Com o advento da Política Nacional de Proteção aos Direitos das 

Pessoas com TEA em2013, os movimentos em prol da garantia dos 

direitos desses indivíduos tem se tornado cadavez mais fortes e ativos na 

determinação de métodos aplicados e de recursos atribuídos porsistemas 

escolares para a educação e inclusão de crianças com deficiência. Em 

Julho de 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, que é “destinada aassegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdadesfundamentais por 

pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. 

(BRASIL, Art1. Lei 13.146). 

Segundo Sassaki (2006), quando aplicados corretamente os 

princípio da educação inclusiva, ampliam-se as formas de aprendizagem 

de todos os alunos, uma vez que novas metodologias e intervenções 

diferenciadas e individualizadas, com todos os alunos, se fazem 

necessárias. Embora a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) determine que os alunos com 

TEA, assim como aqueles outros transtornos e/ou altas 

habilidades/superdotação, devem estar incluídos na rede regular de ensino 

muitos professores sentem-se inseguros e poucos procuram estratégias de 

ensino empiricamente validadas para essa população (BRAGA, 2009). 

 

5. A INCLUSÃO E AUTISMO NO PENSAMENTO COMPLEXO: DIÁLOGOS 

PRECISOS 

 

O conceito de inclusão parte de um entendimento amplo. Ao 

falarmos em inclusão o sentido do termo abrange diferentes esferas. Na 

linguagem corriqueira a inclusão adota sentido de encaixar algo ou 

alguém, em outras interpretações entende-se por inclusão a proposta de 

aceitação. Digamos, dessa forma, que as compreensões comuns que se 

tem do conceito de inclusão não fogem da sua essência etimológica, da 

palavra e verbo incluir tem raízes no latim includere aderindo significado 

de conter em, compreender, fazer parte de, ou participar de algo. Na atual 

conjunta social, a expressão inclusão carrega consigo um novo 
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complemento, que chamamos escolar. Nos últimos anos o mais novo 

desafio é a inclusão escolar, aquela realizada dentro de uma entidade 

educativa, que exige do sistema educacional uma mudança paradigmática. 

O que de fato, seria a inclusão escolar? A escola encontra instância 

formadora do sujeito, e por promover a educação em diferentes contextos, 

seja ela escolarizada ou não, tem como incumbência preparar o indivíduo 

par a cidadania, além de promover seu desenvolvimento integral, como 

salienta o artigo 2° da Lei e Diretrizes e Bases da Educação (LDB),  

 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 

Além de promover o desenvolvimento a Constituição de 1998 

instituiu a educação como direitos de todos e dever do Estado. Sendo 

assim, todos independentemente de suas condições, cultura, crença ou 

religião tem direito a educação, e, sobretudo, direito de frequentar uma 

escola que atenda suas necessidades. Na educação escolar, a proposta da 

inclusão escolar ganha nova roupagem com o paradigma da Educação 

Inclusiva e logo mais com a modalidade nomeada com Educação 

Especial, que em seus pressupostos tratam da inclusão das pessoas com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou super dotação. Contudo, as escolas, de acordo com os parâmetros 

legais têm por obrigação matriculá-los na escola regular e inseri-los na 

sala de ensino regular através de práticas inclusivas e estratégias didáticas, 

uma vez que, elas são como sustento para a consolidação da inclusão, 

“contribuem para superação das fronteiras, das características pessoais do 

indivíduo que deseja ou necessita se formar, e que está sendo formado em 

qualquer cenário no qual ela é desenvolvida. (RAJADELL; SUANNO, 

2012, p. 105). Partindo desse pressuposto como seria incluir alunos com 

TEA na perspectiva da complexidade?  

 Os estudos sobre pensamento complexo são ressalvados por Edgar 

Morin, em meados de 1970. Em muitos de seus escritos, o autor despertou 
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a necessidade de o sistema educacional repensar num modelo de 

aprendizagem que atendessem outras vertentes, isto é, que elas estivessem 

conectadas de forma transdisciplinar, o que não leva a fragmentação do 

conhecimento. Trazendo para a realidade vigente, e relacionando com a 

inclusão de sujeitos com necessidades educacionais especiais, 

especificamente ao público com TEA, encontra-se na prática do incluir e 

ensinar essas crianças dificuldades por parte dos professores, e, de certa 

forma, a todo corpo escolar. Essas problemáticas são bem presentes na 

prática do professor em como ensina-las, e da escola nas lacunas de como 

adequar o currículo para atender as peculiaridades desse público. A 

proposta da complexidade colabora nesse sentido, quando para se 

compreender um conhecimento, conteúdo, ou termos precisamos, então 

enxergá-los com olhar holístico, “estes princípios trazem a necessidade de 

uma visão integradora, superando as fragmentações a que estamos 

sujeitos” (OZELAME, 2015, p.82). Tendo em vista essas apresentações, 

para se incluir um sujeito com autismo na perspectiva da complexidade 

deve-se levar a tônica suas especificidades para consolidar a 

complexidade, uma vez que, o artigo 2° da Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista tem como 

diretrizes: 

 

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das 

políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do 

espectro autista;  

II - a participação da comunidade na formulação de políticas 

públicas voltadas para as pessoas com transtorno do 

espectro autista e o controle social da sua implantação, 

acompanhamento e avaliação;  

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa 

com transtorno do espectro autista, objetivando o 

diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o 

acesso a medicamentos e nutrientes. 

 

 Na ótica da complexidade em Morin (2011) define complexidade 

como um tecido, que é tecido conjuntamente, de constituição heterogênea, 
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inseparavelmente associada. Dessa maneira, a complexidade pode ser 

compreendida como um tecido de fatos, ações, interações que constituem 

um fenômeno. No caso desse estudo, denominamos por fenômeno, o 

público com TEA, que no norte das diretrizes tem direito a políticas 

públicas fomentadoras do alcance de seus direitos. No âmago da 

complexidade para o autismo, a prática da intersetorialidade é uma forma 

de trazer para o âmbito da inclusão a proposta da complexidade, visto que, 

o trabalho intersetorial visa à junção de diferentes esferas tecidas 

harmoniosamente para resolução de problemas complexo. É analisar o 

sujeito com lentes múltiplas, de compreender, que este sujeito autista é 

biológico, social e histórico, e necessita de políticas de natureza social, 

saúde e educativa, e dentro da intersetorialidade situa-se  

 

[...] as políticas públicas por meio do desenvolvimento de 

ações conjuntas destinadas à proteção social, inclusão e 

enfrentamento das expressões da questão social. Supõe a 

implementação de ações integradas que visam à superação 

da fragmentação da atenção às necessidades sociais da 

população. Para tanto, envolve a articulação de diferentes 

setores sociais em torno de objetivos comuns, e deve ser o 

princípio norteador da construção das redes municipais. 

(CAVALCANTI; BATISTA; SILVA, 2013, p. 1-2). 

 

 Frente a intersetorialidade constrói-se um tecido que visa atender 

o desenvolvimento integral do sujeito, que valorize os aspectos físicos, 

biológicos, culturais e sociais do sujeito, enquanto ser que vive em 

sociedade e carrega em sua formação artefatos sociais e culturais que 

refletem na sua aprendizagem. Sabe-se que os indivíduos autistas 

possuem limitações que não podem ser considerados empecilhos em seu 

aprendizado. O diálogo no trabalho inclusivo com sujeitos autistas são 

mediados pelos princípios de aprendizagens integradoras que legimitem o 

ser na sua singularidade. A complexidade na inclusão é saber conviver 

com as necessidades do outro nas mais diversas esferas da vida abrindo 

caminhos para “o aprender (lembrando que aprender é viver e em cada 

momento que realmente se vive, se aprende) complexo e transdisciplinar, 
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faz-se primor a construção de cenários, de espaços facilitadores dessa 

tessitura comum (ALVES, 2015, p.323). 

 

DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora os preceitos do paradigma inclusivo sejam acatados 

pelasfamílias e agentes da escola, há uma certa desconfiança em relação à 

sua efetivação é revelado nodiscurso de alguns pais e professores desses 

alunos. De acordo com pesquisas analisadas emuma revisão de literatura 

sobre a inclusão educacional de pessoas com TEA no Brasil, foi 

constatado que, em geral, os docentes revelam desconhecer estratégias 

pedagógicaspara usar em sala de aula. Como resultado, “algumas 

pesquisas indicam que as práticaseducacionais adotadas em diversas 

escolas brasileiras têm produzido poucos efeitos naaprendizagem do 

aluno autista.” (NUNES et al., 2013 p.567). 

Cada vez mais temos menos investimento no que diz respeito a 

inclusão e ao suporte familiar paratratamento das crianças com TEA. 

Enquanto todo o sistema de apoio educacional e da saúde ainda está se 

instaurando, a passos lentos, famílias encontram-se desamparadas e um 

tempoprecioso está se passando para essas crianças, pois a intervenção 

precoce é crucial para odesenvolvimento do indivíduo com o transtorno. 

Os déficits na linguagem, comunicação, habilidadescognitivas e 

problemas comportamentais resultam em implicações para os 

objetivoseducacionais dessas crianças. Quando não recebem 

acompanhamento adequado, estascaracterísticas podem favorecer o 

isolamento da criança e o empobrecendo ainda maior dassuas habilidades 

comunicativas. (NUNES et al., 2013). 

Conforme Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

TEA, em geral crianças com o transtorno exigem abordagens 

multidisciplinares visando não somente a questão médica, mas a questão 

acadêmica e a socialização. Nesse sentido, a escola tem papel fundamental 

para enriquecer as experiências sociais dessas crianças, oportunizando a 

interação entre pares e favorecendo para o desenvolvimento de novas 
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aprendizagens e comportamentos (BRASIL, 2014). Frente os documentos 

que ressalvam os direitos das pessoas com autismo compreendemos diante 

da pesquisa que torna-se mais preciso o diálogo com práticas de 

legitimação do ser, tendo em vista, um olhar holístico e panorâmico do ser 

que nas perspectivas de Morin (2011) biológica, social e cultura. Dentro 

dessa concepção a proposta legal da inclusão permite enxergar o sujeito 

em sua totalidade e promovendo uma educação para inclusão com 

qualidade. 

Para assegurar que os documentos garantam os avanços de forma 

efetiva no diz respeito ao processo da proposta inclusiva é preciso refletir 

sobre a fundamentação do sistema educacional inclusivo e os princípios 

nos quais ela é baseada. Acreditamos que o respeito à diversidade devem 

ser a base para toda e qualquer prática pedagógica inclusiva afim 

deconsolidar uma educação de forma igualitária para todos.  
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FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE:  

SABERES NECESSÁRIOS A FORMAÇÃO DE MEDIADORES DE 

LEITURA DE LITERATURA INFANTIL 

 

 

Nívea Priscilla Olinto da Silva Melo 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL – Maceió – Brasil 

 

INTRODUÇÃO 

 

A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito.  

(BARROS, 1998) 

 

Evocarmos as palavras de Barros (1998) nos permite introduzir 

reflexão sobre o sentimento de incompletude que se constitui como 

experiência vital e consciente do ser humano. Para Freire (1996), a 

percepção da inconclusão humana se revela como possibilidade de 

construção da própria presença no mundo, rompendo-se com uma visão 

determinista e preestabelecida de existência, que recoloca o sujeito na 

condição de protagonista, consciente de que é possível intervir e atuar no 

contexto ao seu redor.  

Nesse movimento permanente de busca e reflexão de sua própria 

condição, materializa-se a figura humana como ser educável e 

transgressor, que possui desejo mobilizador de conhecer como 

mecanismo de preenchimento dos vazios, não para tornar-se mais 
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completo, mas para se tornar ainda mais desejoso de ser mais do que é, de 

renovar-se a partir das experiências do outro, abraçando-as e tornando-as 

sua, parte de sua formação e ponto de reflexão para se pensar a sua 

natureza incompleta, inacabada, porém com portas abertas para outras 

vivências, para outros olhares, para outros mundos. 

A docência, como atividade peculiar de produção, socialização e 

reelaboração do saber, reconhece-se e afirma-se pela posse de um 

conhecimento próprio, que legitima o exercício da função profissional do 

ensino, exigindo do professor uma atitude de busca sistemática e 

intencional do saber. Esses saberes da docência estão ligados diretamente 

a prática educativa e constituem-se como parte da construção da 

identidade profissional, revelando-se como uma atitude de pertencimento 

a profissão, que se materializa no confronto do sujeito com o desejo de 

aprender. Nesse sentido, no exercício da docência, necessita-se 

primeiramente reconhecer o lugar do conhecimento na definição de sua 

profissionalidade e direcionar sua prática pedagógica com base na 

delimitação e apropriação de um saber específico, que o auxilie na 

condução de processos eficazes de mediação. 

Ao tratarmos do ensino de literatura infantil, constatamos que a 

ação docente se desenvolve permeada por ambiente singular e complexo, 

que assume a intencionalidade própria de toda ação pedagógica e objetiva 

desenvolver nos aprendizes “a sofisticação e avanço em habilidades 

leitoras, que são específicas da leitura literária” (AMARILHA, 2003, p. 

34). Assim, o professor, ao atuar como mediador de leitura, assume a 

função de possibilitar aos aprendizes a compreensão do texto literário 

enquanto objeto artístico e polissêmico, com dimensões socioculturais, 

que transgride normas e regras, envolvendo o leitor num jogo de 

construção/reconstrução de sentidos. Dessa forma, necessita-se da 

apropriação de saberes sobre a especificidade dos textos literários e da 

construção de estratégias pedagógicas que maximizem a relação entre 

literatura e leitor, com o intuito de potencializar a experiência cultural de 

ler literatura dos aprendizes.  
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Esse fato ficou evidenciado na nossa pesquisa de mestrado 

intitulada “A leitura de literatura na escola: por uma educação 

emocional de crianças na Educação Infantil” (2010), que abordou o ensino 

de literatura infantil como viabilizador de uma educação emocional de 

crianças. Nesse estudo, constatamos que a professora da turma pesquisada 

realizava um trabalho assistemático e irregular com a literatura infantil, 

revelando a incipiente presença desses textos em sua rotina e fragilidades 

na promoção do encontro dos aprendizes com essas narrativas, resultado 

da precariedade de saberes sobre as especificidades do ensino de literatura 

infantil.  

Motivadas por essas constatações, provenientes das observações 

sistemáticas das aulas ministradas pela professora, delineamos como 

problema de estudo: Quais os saberes necessários à formação de 

professores mediadores de leitura de literatura na Educação Infantil? 

Tendo como fio condutor a indagação proposta, objetivamos neste estudo 

discutir os saberes necessários à formação de professores mediadores de 

leitura de literatura na Educação Infantil. Para a efetivação deste estudo, 

utilizamos os seguintes referenciais teóricos: Amarilha (2003); Eco 

(1997/2006); Held (1980); Marcelo (2009); Nóvoa (2009); Roldão (2007); 

Zilberman (2003).  

O trabalho se justifica por abordar as especificidades do ensino de 

literatura infantil na escola e apontar para a necessidade da apropriação de 

saberes específicos como suporte de intervenção docente nas aulas de 

leitura de literatura infantil. 

 

1. CAMINHOS E DESCAMINHOS: O TRILHAR METODOLÓGICO DA 

PESQUISA 

 

O estudo respalda-se, metodologicamente, nos princípios da 

pesquisa qualitativa, caracterizando-se como estudo de caso. 

Desenvolveu-se com uma professora de turma de nível V de Educação 

Infantil, com 28 alunos, na faixa etária entre 5 e 6 anos de idade, de uma 

escola pública situada em Natal/RN. Utilizou-se como instrumento de 
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pesquisa o diário de campo, gravações em áudio das sessões de leitura e 

entrevistas realizadas após a leitura. No que concerne aos diferentes tipos 

de pesquisa, decidimos pela condução de um estudo de caso, pois nos 

permite realizar uma análise aprofundada e descritiva de uma unidade “em 

sua complexidade e dinamismo próprio” (ANDRÉ, 2007, p.49). 

A pesquisa foi sistematizada com base em cinco etapas: acordos 

institucionais e metodologicos; observação das aulas de leitura de 

literatura realizadas pela professora; estudos teóricos que abordassem o 

potencial formativo da literatura infantil; planejamento e implementação 

das sessões de leitura.  

Na etapa de observações sistemáticas, somada as entrevistas que 

realizamos, constatamos lacunas na formação da professora enquanto 

mediadora de leitura, fruto de sua atitude pragmática e imediatista frente 

ao texto literário, que nos assinalou para a necessidade de dedicarmos 

atenção a sua qualificação enquanto mediadora de leitura.  

Para atender a esse objetivo, selecionamos cinco textos teóricos 

que foram distribuídos em quarenta e cinco dias de estudos, 

sistematizados da seguinte maneira: leitura e fichamento prévio dos textos 

e discussão dos principais aspectos abordados pelos autores. Nesses 

momentos, exploramos as especificidades do trabalho com a literatura 

infantil em sala de aula e repensamos estratégias de intervenção e 

mediação pedagógica, com a finalidade de intensificar o encontro dos 

aprendizes com o texto literário. As observações foram registradas no 

nosso diário de campo, utilizado como um de nossos instrumentos de 

pesquisa. 

Realizamos também, durante os estudos teóricos, a leitura de 

textos de literatura infantil que seriam usados na pesquisa, com o intuito 

de possibilitar a professora: experienciar momentos de leitura de literatura 

com base na metodologia da andaimagem, proposta por Graves & Graves 

(1995), que compreende estratégias de acercamento do texto para facilitar 

e potencializar o entendimento do leitor; auxiliar na construção de 

estratégias de condução das aulas de leitura e ampliar seu repertório leitor. 
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Apoiando-nos na disposição e desejo de aprender da professora, 

inserimos nos estudos momentos reflexivos sobre sua prática pedagógica, 

partindo de sua experiência em sala de aula e problematizando-a à luz das 

teorias discutidas, visando refinar sua ação como mediadora de leitura. 

Após a fase de implementação da pesquisa, sistematizada nas cinco etapas 

supracitadas, realizamos a transcrição e análise das sessões de leitura, 

gravadas em áudio, dos apontamentos descritos no nosso diário de campo 

e das entrevistas semiestruturada, que nos forneceram subsidio para a 

elaboração deste artigo. 

 

2. O ENSINO COMO ESPECIFICIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR: 

DESENVOLVIMENTO DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE 

 

Discutirmos sobre formação de professores mediadores de leitura 

permite-nos tecer relação entre a profissionalização docente e a 

construção de saberes específicos sobre o ensino de literatura na escola.  

Para Marcelo (2009), o desenvolvimento profissional docente sugere um 

processo evolutivo e contínuo, que rompe com a tradicional justaposição 

entre formação inicial e continuada, revelando-se como uma experiência 

a longo prazo, que envolve situações sistematicamente planejadas que 

objetivam promover o crescimento e o aprendizado profissional.  

Roldão (2007, p.95) afirma que a função específica da atividade 

de ensinar está associada a apropriação de um saber específico, distinto e 

exclusivo do grupo que pertence, investida de conhecimentos teóricos 

metodológicos que legitimem essa função, caracterizando-se, dessa 

forma, “pela figura da dupla transitividade e pelo lugar da mediação”, em 

que ensinar é a especialidade de fazer aprender alguma coisa a alguém. 

Sendo assim, conhecer bem “aquilo que se ensina” e “a quem se ensina” 

constitui-se como saber essencial na consolidação da profissão docente. 

Ainda para Roldão (2007), uma das peculiaridades do 

conhecimento profissional docente é a sua natureza “compósita”, que 

resulta da transformação de diversos saberes de naturezas distintas em um 

único saber, agregador e aprofundado, que abarque a complexidade da 
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ação de ensinar.  Além desse rigoroso domínio de um saber técnico, a 

capacidade improvisativa e criadora frente a situação, chamada de 

“artística”, também deve compor esse conhecimento profissional, de 

forma que permita aos educadores darem sentido e potencializarem suas 

atuações em sala de aula. 

Com isso, o conhecimento profissional docente, permeado pela 

singularidade e imprevisibilidade das situações e das pessoas, exige dos 

educadores uma postura questionadora e crítica, que implica no 

desenvolvimento de uma prática reflexiva que seja subsidiada tanto por 

saberes disciplinares como por saberes didático-pedagógicos, orientados 

por um poder mobilizador e transformativo, que se reinventa em cada ato 

pedagógico, contextual e singular.  

Os saberes da docência estão, portanto, ligados à prática educativa 

do professor e fundamenta sua identidade profissional, legitimada por um 

corpo teórico com saberes sólidos em sua base. Esses saberes se 

constituem como o cerne da formação docente, sendo a matéria-prima 

para o desenvolvimento do seu trabalho e, consequentemente, de sua 

profissionalidade. Nóvoa (2009) afirma que a apropriação desses 

conhecimentos deve estar articulada a ações formativas que tenham como 

eixo uma prática reflexiva, integrada ao dia a dia dos professores e as 

situações concretas de ensino, organizando-se em torno dos problemas 

que emergem da prática escolar e da ação educativa.  

Para Freire (1996), a reflexão crítica sobre o trabalho docente é 

resultado do movimento dialógico, dinâmico e singular da inter-relação 

teoria e prática. Esse movimento resulta em novas reflexões sobre a ação 

profissional e a busca de novos meios para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, que possui como eixo articulador a rigorosidade metódica e 

caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. 

Fundamentados nesses referenciais teóricos, sistematizamos os 

momentos formativos com a professora da turma tendo como eixo 

norteador a reflexão sobre sua prática pedagógica e as situações concretas 

de ensino, possibilitando-lhe momentos de apropriação de conhecimentos 

e estratégias orientadoras do trabalho com a literatura.  
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Em consonância com as discussões propostas por Nóvoa (2009), 

ressaltamos que não adentramos no campo de pesquisa como especialistas 

detentores do saber, com injunções exteriores de conhecimentos, mas 

como professores mais experientes, valorizando os saberes docentes e 

seus conhecimentos práticos como fonte de reflexão e problematização 

para a desconstrução/construção/reelaboração do saber, caminho 

essencial para a profissionalização docente.   

 

3. SABERES NECESSÁRIOS A FORMAÇÃO DO PROFESSOR MEDIADOR DE 

LEITURA DE LITERATURA INFANTIL 

 

Para Soares (2004), ler se constitui como um processo complexo e 

multifacetado, que depende da natureza, do tipo, do gênero e dos objetivos 

que se traçam nessa ação. Para a referida autora não se lê um editorial da 

mesma maneira que se lê uma crônica de Verissímo, o que nos permite 

compreender que a maneira como lemos está atrelada a especificidade do 

texto. Não que discordemos que os textos apresentem elementos que os 

aproximem, mas que por possuir estruturas e objetivos distintos, 

direcionam as leituras e a forma de interação leitor/texto, o que implica 

num contrato de comunicação, compreendido como “um conjunto de 

direitos e deveres de quem produz e de quem interpreta um texto” 

(OLIVEIRA, 2005, p.48).  

Com base nesses referenciais, partimos da compreensão da 

literatura como objeto transdisciplinar e multirreferencial, que converge e 

acolhe outros discursos e saberes, como também inclui em sua 

significação a participação cognitiva, emocional, social e imaginativa do 

leitor. Nesse sentido, emerge como necessidade a qualificação do 

mediador de leitura, que assume a função de potencializar a experiência 

cultural de ler literatura dos aprendizes, possibilitando-lhes o encontro 

com textos de qualidade e utilizando estratégias de ensino que lhes 

auxiliem a se acercarem desse objeto múltiplo.  

Assim, antes de iniciarmos os momentos formativos com a 

professora da turma, inserimo-nos no campo de pesquisa e realizamos 
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observações sistemáticas das trocas interativas estabelecidas em sala de 

aula, especialmente nos momentos de leitura e contação de história, com 

o intuito de desvelar as concepções subjacentes a prática de ensino de 

literatura infantil que subsidiava a ação docente. 

Nesse momento, ao constatarmos que apesar do discurso da 

professora revelar sua compreensão sobre a importância do trabalho com 

a literatura em sala de aula, esse ensino ocorria desprovido da apreciação 

desses textos como objeto estético, formativo, vinculado ao prazer e a 

atividade lúdica. De posse dessas considerações, sistematizamos os 

momentos de estudo e optamos por discutir sobre o potencial formativo 

da literatura infantil e estratégias metodológicas de condução das aulas de 

leitura, com o intuito de instrumentalizarmos a professora com saberes 

próprios sobre o ensino de literatura na Educação Infantil. 

Nos espaços de formação exploramos as especificidades dos textos 

literários, apresentando conhecimentos sobre sua estrutura linguística e 

seu ensino, propiciando a discussão e apropriação de critérios de 

julgamento estético. Para isso, ressaltamos que os textos literários 

possuem como matéria prima a palavra e caracterizam-se por sua 

qualidade estética, expressa na literalidade do texto, que se refere a 

“organização da linguagem que torna a literatura distinguível da 

linguagem usada para outros fins” (CULLER, 1999, p.35). Por colocar em 

primeiro plano a própria linguagem, a literatura desautomatiza-a para 

poder criar novas relações entre as palavras, construindo novos 

significados. A linguagem conotativa e o seu caráter plurissignificativo se 

constituíram como eixos de reflexão das discussões propostas.  

Partimos, assim, do potencial formativo da literatura e da 

concepção de que esses textos têm um fim em si mesmo, ao possibilitar 

aos leitores sua vivência e transferência para outras vidas, próximas ou até 

distantes das experienciadas por eles no real. Frente a essas considerações, 

discorremos sobre a necessidade de escolhemos textos, não pelo tema 

explorado, mas pela maneira como as experiências, conflitos e dramas 

humanos são abordados nas histórias, assim como pelo trabalho 
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linguístico realizado pelos autores, que possibilita a apresentação de 

situações com grande carga dramática de maneira leve, lúdica e simbólica. 

Diante do exposto, conduzimos as discussões ressaltando a 

literatura infantil como atividade eminentemente experiencial, que 

implica em reconhecermos a sua virtude paradoxal, que nos possibilita a 

abstração do mundo, desengajando-nos da realidade concreta e 

permitindo-nos penetrar numa nova realidade, a ficcional, 

proporcionando ao leitor vivências que podem contribuir para oferecer 

sentido a sua vida e enriquecer sua bagagem leitora. Nesse processo, 

evidenciamos o caráter reflexivo desses textos, que segundo Held (1980, 

p 58) “se revelam, pois, como fonte de reflexão sobre o imaginário, sobre 

o real, sobre o possível”, permitindo que a criança se utilize de sua 

experiência estética para repensar e transformar suas vivências imediatas, 

o que pode resultar em aprendizado.  

A literatura também apresenta uma relação específica com o 

mundo, denominada de ficcional, que se constitui como evento 

linguístico, fundamentado em uma criação imaginativa que possui 

situações diárias como pano de fundo para suas tramas, que permite 

criar/recriar um mundo paralelo ao real. Esses “pequenos mundos”, 

propostos pela ficção, permite-nos mobilizar nossa atenção e competência 

leitora para um universo “finito, fechado, muito semelhante ao nosso, 

embora ontologicamente mais pobre. Como não podemos ultrapassar suas 

fronteiras somos levados a explorá-lo em profundidade” (ECO, 2006, 

p.91).  

Fundamentados nessas especificidades dos textos literários, 

abordamos com a professora o caráter comunicativo da literatura infantil, 

expresso na relação dialética entre texto e leitor, que resulta no processo 

de significação. Isso é possível porque o texto e o leitor compartilham de 

um mesmo território de experiências, em que estão presentes emoções, 

sentimentos e conflitos humanos, que são essenciais para a comunicação 

literária.  

Esse caráter comunicativo é materializado nos processos 

interativos desencadeados por sua linguagem. Para Paulino (2005, p.60), 
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a “interação entre texto e leitor é que permite a este participar da arte do 

texto e compreendê-lo como um processo estético de interlocução”, que 

abrange não só a relação imediata entre o leitor e o texto, mas se expande 

a interação com outros leitores, que passam a compartilhar sentimentos, 

emoções, percepções e, assim, constituírem-se como uma comunidade. 

O sentimento de comunidade proposto pela leitura literária permite 

a seus leitores a construção de vínculos não só com os personagens das 

histórias, mas com os sujeitos que participam do momento de leitura, pois, 

ao compartilharem da mesma experiência de leitura, podem entrar em 

contato com outras percepções, opiniões, emoções e significações do 

texto, ampliando seu leque de possibilidades interpretativas, ao mesmo 

tempo que enriquecem seus conhecimentos sobre sua condição como ser 

humano. 

Para que o leitor possa transitar de maneira competente entre o 

real e o ficcional necessita construir conhecimentos sobre a natureza da 

ficção e delinear, aos poucos, a linha tênue que separa esses dois mundos. 

Dessa forma, para estabelecer esse acordo ficcional com o texto, 

compreendido como um processo de suspensão da descrença, o leitor 

necessita saber que o que está sendo narrado é uma história imaginária e, 

por isso, o autor não está contando mentiras, mas uma verdade dentro da 

lógica da ficção (ECO, 1997). Sendo assim, o contato sistemático com 

textos ficcionais e a problematização do estatuto de ficcionalidade dos 

textos são pré-requisitos básicos para a elaboração desse repertório de 

saberes sobre como se ler ficção, bem como deve se revelar como 

conhecimento fundamental para o repertório do professor. Por esse 

motivo, consolidou-se como objeto de discussão. 

A natureza lúdica das narrativas infantis também possuiu presença 

marcante nos espaços de formação docente proposto, sendo compreendida 

como convite para que a criança penetre na ficção e se experimente na 

narrativa, tornando essa vivência temperada com prazer e conhecimento. 

Para Zilberman (2003, p.25), uma das “ações mais ligadas à 

caracterização da infância é jogar”. É justamente nessa atividade 

propiciada pela leitura literária que a criança adquire condições de 
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explorar o mundo sem obrigatoriedade, apenas pela necessidade de 

adaptação e compreensão do real. Nesse jogo lúdico, proposto pela ficção, 

o leitor tem a possibilidade de explorar seus sentimentos e emoções, bem 

como seu mundo exterior, além de ter a oportunidade de aprender a ler 

literatura, ao compreender que a ludicidade é inerente a natureza literária 

e que lhe permite a imersão na história, a experimentação e o 

entendimento do real, culminando no prazer de aderir a proposta de jogo 

da narrativa. 

Ainda nesses momentos, apresentamos como proposta a 

metodologia da andaimagem, que se constitui como estratégia de 

exploração e acercamento do texto literário para facilitar e ampliar o 

entendimento do leitor. Essa metodologia envolve ações de pré-leitura, 

onde podem ser realizadas atividades de motivação, sedução para o texto, 

levantamento dos conhecimentos prévios dos aprendizes e relação 

texto/vida; leitura e pós-leitura, que permite implementar atividades de 

discussão e dramatização das histórias (GRAVES & GRAVES, 1996). 

Nessas etapas, propomos a elaboração de perguntas abertas, que 

apresentassem a literatura enquanto objeto estético de prazer e 

aprendizado. 

Para Cazden (1991), um dos motivos para o fracasso das 

discussões na sala de aula são as perguntas elaboradas pelo professor. As 

perguntas, como parte substancial do discurso docente, devem 

desencadear a discussão e provocar a aprendizagem, desafiando os alunos 

a refletirem, argumentarem e desenvolverem sua criticidade. Entretanto, 

devem seguir uma sequência discursiva que possibilite que avancem em 

progressão em seus conhecimentos, promovendo o intercâmbio de 

informações entre o leitor e o texto.  

Com isso, nos momentos de estudo e planejamento das sessões de 

leitura, discutimos sobre a importância da etapa de elaboração de 

perguntas como estratégia de exploração do texto, destacando algumas 

categorias que potencializassem o entendimento do leitor. Evidenciamos, 

assim, três tipos de perguntas: a literal ou referencial, que exige uma 

resposta que se encontra explicitamente no texto; a inferencial, que 
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permite ao leitor estabelecer relação entre o texto e seus conhecimentos; 

e a crítica, que exige do leitor exercer juízo de valor sobre aspectos 

relativos a obra e a sua produção (CAZDEN, 1991). 

As discussões sobre a elaboração de perguntas como 

problematizadoras do texto possibilitaram a professora mediar de maneira 

significativa a relação dos aprendizes com a literatura, oferecendo-lhes a 

oportunidade de externar suas percepções sobre o texto, tornarem claros 

seus pontos de vista, confrontarem opiniões e argumentarem em defesa de 

uma tese, evidenciando a natureza interativa da literatura infantil. Esses 

momentos formativos também se constituíram como espaço de 

socialização e vivencia de estratégias de leitura e contação de histórias, 

ressaltando as peculiaridades de ambas e a necessidade de planejamento e 

leitura prévia das histórias que seriam utilizadas.  

Apesar de destacar inicialmente a dificuldade que seria a 

realização das aulas de leitura em sua turma, aos poucos, no decorrer dos 

estudos teóricos, a professora foi modificando sua percepção sobre o fato, 

afirmando que com base nos conhecimentos teóricos trabalhados e 

mediante a elaboração de um planejamento aberto e flexível para acolher 

a voz e as experiências dos leitores, conseguiríamos obter a atenção e o 

interesse dos alunos nas aulas de leitura.  

Sabemos que a quantidade de estudos propostos não conseguiu 

abordar a natureza e especificidade do trabalho com a literatura na sala de 

aula, mas temos consciência de que contribuímos para a formação da 

professora, ampliando seu repertório de leitura e seus conhecimentos 

sobre o trabalho com a literatura infantil, proporcionando-lhe a 

mobilização, a transformação e a construção de novos saberes necessários 

a sua atuação como mediadora de leitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constamos, dessa forma, que o professor, enquanto responsável 

por mediar a relação do aprendiz com a cultura letrada no processo de 

escolarização, deve construir conhecimentos sobre as especificidades do 

texto literário e aprender estratégias que facilitem a aproximação do leitor 

com os textos supracitados, através da qualificação e criação de processos 

de mediação que alarguem o papel da escola. Isso só é possível através de 

uma sólida formação do professor enquanto leitor literário e enquanto 

mediador de leitura. 

A construção de saberes docentes se constituem, dessa forma, 

como essenciais para a consolidação de uma prática pedagógica que 

compreenda a natureza singular e transdisciplinar da literatura infantil, o 

que revela a centralidade da qualificação e da profissionalização docente 

como eixos de formação da competência leitora dos aprendizes. 
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CAPITULO 5 

 

PROCESSO DE EXCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DOCENTE 

 

 

Idenise Naiara Lima Soares 

Adalberto Duarte Pereira Filho5 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente relato de experiência foi construído a partir da 

inquietação vivenciada na prática profissional como docente no curso de 

Psicologia em um Instituição de Ensino Superior (IES) que será descrita 

posteriormente. O objetivo do relato é motivar/despertar para a 

necessidade de desenvolver pesquisa investigativa sobre as práticas 

pedagógicas e suas aproximações com as práticas integradoras existentes 

no ensino superior, com vistas a contribuir para o processo de inclusão 

que compreenda o sujeito em toda sua inteireza.  

No ano de 2017, ingressou num curso de Psicologia, uma aluna 

com 60 anos de idade, que estava há mais 30 anos sem estudar e que 

alegava sofrer de uma patologia que comprometia sua cognição e 

consequentemente seu desempenho acadêmico. Essa aluna tinha 

dificuldades em compreender a preleção dos professores e as leituras 

propostas.  

Apesar das múltiplas variáveis que a constituem enquanto sujeito, 

no discurso de seus professores a única dimensão que se expressava 

quando seu nome era evocado era a da deficiência cognitiva, fato que nos 

faz pensar num processo de patologização da vida (CANGUILHEM, 

2009). Em face desse discurso apresentou-se a necessidade de ampliar o 

                                                                 
5 Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Maceió- AL, Brasil. 
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debate acerca da questão da inclusão naquela instituição de ensino 

superior (IES). 

Para Alves (2016, p. 38), a “inclusão verdadeira faz-se na 

consciência de que todos compartilhamos da mesma energia, da mesma 

matéria. Partes e todo, tudo e todos estão em conexão”. Nessa perspectiva, 

a inclusão é considerada um processo que envolve a conscientização do 

sujeito em reconhecer o outro, bem como suas diversidades, sua inteireza, 

sendo parte integrante de si, do outro, do mundo, tudo interconectado em 

um único “cosmo”.  No entanto, no contexto do debate sobre a suposta 

deficiência cognitiva dessa aluna, o que se verificou foi que a inclusão da 

qual se tratava nas reuniões dos professores era na verdade uma “exclusão 

velada” (ALVES, 2016), tendo em vista que o único aspecto que se 

buscava alcançar era o da dimensão cognitiva.  

Tal concepção reduzia a formação desses sujeitos ao seu 

desempenho em disciplinas isoladas, deixando de validar as diversas 

potencialidades dos alunos que podem ser percebidas para além do 

pensamento disciplinar. Uma alternativa para isso é apresentada pelo 

pensamento complexo por meio do conceito de transdisciplinaridade 

(MORIN, 2007). Na concepção de Nicolescu (2008, p. 16), a 

transdisciplinaridade “diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre 

as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 

disciplina”. Tendo em vista que o horizonte do movimento 

transdisciplinar é a unidade do conhecimento, consideramos que o 

processo de inclusão não pode desconsiderar a necessária superação do 

pensamento disciplinar em favor do pensamento complexo (MORAES, 

2007).  

Além disso, o fenômeno da inclusão, compreendido como um 

processo complexo e transdisciplinar, exige dos sujeitos envolvidos, o 

desenvolvimento e a implementação coletiva de práticas integradoras e 

inovadoras que considerem não apenas a dimensão cognitiva desses 

sujeitos, mas sua inteireza e sua relação com a sociedade e natureza. Para 

Alves (2016, p. 63) “estratégias integradoras englobam a razão, a 

imaginação, a intuição, a colaboração, e o impacto emocional [...] 
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produzindo, assim, a integração do indivíduo consigo, com o outro e com 

a natureza, fazendo-o sentir-se parte do todo”. Trata-se de “uma maneira 

sintética, integradora e sustentável de entender a ação formativa” 

(TORRE et al. 2008, p. 21), ou seja, uma ecoformação.  

É possível compreender a ecoformação como uma maneira de 

integrar o humano com a natureza. A ecoformação requalifica a educação 

ambiental como um processo de formação humana permanente, na 

medida em que amplia sua dimensão teleológica ao compreendê-la “como 

um processo mediador da relação do homem com seu ambiente social e 

natural” (SILVA, 2008, p. 97).  

Assim, no contexto do curso de Psicologia em tela, foi possível 

perceber a angustia de alguns poucos professores que passaram a trabalhar 

de forma isolada, criando estratégias que buscassem auxiliar aquela aluna 

no desempenho de suas atividades acadêmicas. Esse movimento revelava 

o esforço docente em desenvolver práticas que tinham por objetivo incluí-

la em sua dimensão cognitiva no processo formativo, mas em nenhuma 

dessas se vislumbrava a intenção de incluí-la em sua inteireza num 

processo ecoformativo.  

A exclusão não se dava apenas por ela não conseguir acompanhar 

o ritmo das aulas, ela se evidenciava de muitas outras formas: por ela ser 

uma mulher idosa, ter baixa autoestima, sem rede de apoio familiar, estar 

há mais de 30 anos fora da sala de aula, pertencer a uma classe social 

menos favorecida, ter uma religião de matriz africana num cenário em que 

a maioria de seus colegas eram cristãos. Os professores não conseguiam 

enxergá-la em suas múltiplas dimensões, não conseguiam alcançar sua 

inteireza, não conseguiam enxergá-la em sua relação com o humano e com 

a natureza. 

Diante da situação, percebe-se uma preocupação predominante 

nas questões voltadas para o campo cognitivo, até mesmo pesquisas que 

se voltam para explorar objetos inseridos em apenas uma dimensão 

humana. Com isso, faz-se pensar sobre a necessidade de se alcançar outras 

possibilidades teóricas, outros níveis de realidade sobre os fenômenos 

humanos. 
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Segundo Moraes (2016, p. 6), “precisamos de novos referenciais 

teóricos que nos ajudem a ir além dos limites impostos pelo pensamento 

reducionista e simplificador que nos impede de alçar novos vôos em busca 

de nossa sobrevivência e transcendência”.  

Nesse sentido, do ponto de vista da necessidade da produção do 

conhecimento, desenvolvimento de projetos investigativos e discussões 

acerca do fenômeno em questão justifica-se a relevância científica de 

explanar experiência como esta. Desta forma é possível pensar sobre o 

desenvolvimento de estudos com foco na inclusão no ensino superior a 

partir do olhar da complexidade e da ecoformação. É urgente e necessário 

que se produza conhecimento nesse campo de estudos com vistas a 

subsidiar o desenvolvimento de práticas pedagógicas que favoreçam um 

sentipensar (TORRE, 2001) inclusivo, considerando a afetividade e a 

cognição como dimensões indissociáveis dos sujeitos (MATURANA, 

1999).  

Por meio de estudos como esse, que consideram a inclusão dos 

sujeitos em sua inteireza, é possível apresentar elementos teóricos que 

podem implodir a lógica fragmentada num verdadeiro big-bang do 

pensamento disciplinar (NICOLESCU, 2008) em favor de uma visão de 

mundo complexa que enxergue a necessidade da inclusão para além da 

dimensão cognitiva. Assim, os achados qualitativos de investigações, que 

podem emergir a partir de uma inquietação frente à experiência como 

essa, podem contribuir socialmente de forma relevante para (re)pensar os 

currículos dos cursos superiores.  

Com esse (re)pensar, vislumbra-se a possibilidade de modificar o 

cenário das IES frente ao processo de inclusão, tendo em vista que no 

ensino superior “há marcas históricas de exclusão” (SILVA; DINIZ, 2017, 

p. 186). Além disso, tais achados podem contribuir para a superação da 

formação disciplinar/cognitiva dos sujeitos; subsidiar reflexões acerca do 

que está sendo feito para facilitar o processo de inclusão; sensibilizar os 

docentes na perspectiva de fazer acontecer práticas integradoras que 

operem a favor do processo de inclusão e com isso beneficiar sujeitos que 
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estão excluídos do processo educativo e da sociedade mesmo quando 

esses são objetos de políticas e ações pretensamente inclusivas. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Diante da experiência descrita e a inquietação frente as práticas 

pedagógicas que contribuem para o processo de inclusão dos sujeitos, 

despertou a necessidade de desenvolver uma pesquisa investigativa na 

área da educação. Primeiramente foi detectado o desejo por registrar tal 

experiência docente mobilizadora. Posteriormente, o avanço nas leituras 

sobre as práticas de aprendizagens integradoras e inovadoras na 

perspectiva da teoria da complexidade e a ecoformação, fomentou 

significativamente a ideia de perseguir na construção de uma projeto 

investigativo.  

Nesse contexto iniciou-se o movimento de construção de um 

projeto para ser submetido a seleção de mestrado em educação. Dessa 

forma foi possível vislumbrar possibilidades reais de dar continuidade aos 

estudos científicos em um programa scricto senso e contribuir no âmbito 

científico.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Frente aos estudos teóricos e as diversas possibilidades de trabalho 

que a experiência proporciona, para o presente momento, resultou na 

construção de uma projeto de pesquisa investigativa à nível de mestrado 

em educação. A pergunta propulsora para o desenvolvimento de todo o 

projeto foi: “Como a docência nos cursos de psicologia se aproxima de 

uma prática inclusiva que compreenda o sujeito para além de sua 

dimensão cognitiva, considerando-o em sua inteireza?”. O projeto tem 

como tema “Em busca de práticas integradoras no ensino superior: Uma 

análise das experiências de inclusão nos cursos de psicologia na 

perspectiva da teoria da complexidade e da ecoformação”.  
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A proposta terá como objetivo geral investigar as práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores dos cursos de psicologia, 

ofertados em Maceió- AL, e suas aproximações com as práticas 

integradoras que contribuem para o processo de inclusão, que compreenda 

o sujeito para além da dimensão cognitiva. Como objetivos específicos 

terá primeiramente: Realizar estudo teórico-bibliográfico acerca das 

práticas de aprendizagem integradoras e inclusivas fundamentadas na 

teoria da complexidade e da ecoformação, determinando assim o estado 

da arte da questão; Identificar as práticas pedagógicas desenvolvidas nos 

cursos de Psicologia que estão voltadas para o processo de inclusão, 

possibilitando assim dados a serem analisados sob o olhar da 

complexidade e da ecoformação; Analisar as práticas pedagógicas 

voltadas à inclusão dos sujeitos desenvolvidas pelos professores dos 

cursos de Psicologia, observando suas aproximações com as práticas 

integradoras que contribuem para um processo inclusivo que compreenda 

o sujeito para além de sua dimensão cognitiva.  

A pesquisa investigativa terá como cenário três instituições de 

ensino superior localizadas em Maceió –AL, são elas: Universidade 

Federal de Alagoas- UFAL; Centro Universitário Cesmac; e Centro 

Universitário Tiradentes- UNIT. Será de natureza qualitativa do tipo 

exploratória. A abordagem adotada para perseguir o problema e os 

objetivos propostos foi a etnometodologia.  

A pesquisa tenderá a seguir etapas metodológicas, onde na 

primeira será realizado um estudo teórico-bibliográfico acerca das 

práticas integradoras, fundamentadas no pensamento complexo e na 

ecoformação. Posteriormente, na segunda etapa será realizado o contato 

por e-mail com a gestão dos cursos selecionados, para a autorização da 

pesquisa. Na terceira etapa, serão contatados por e-mail os professores que 

desenvolvem práticas voltadas ao processo de inclusão, esse contato 

objetiva solicitar a esses sujeitos autorização para participação na 

pesquisa, em caso afirmativo, será agendada entrevista individual 

semiestruturada. As entrevistas serão captadas em áudio que 
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posteriormente serão transcritas e transformadas e texto para serem 

submetidas a análise de conteúdo.   

A respectiva análise seguirá as seguintes etapas: pré- análise, 

exploração do material colhido e sua interpretação. Na pré- análise será 

realizada uma leitura flutuante para estabelecer o contato com o material 

a ser analisado e conhecer o texto, transcrito do áudio. Posteriormente será 

efetuado a exploração do material, que consiste essencialmente na 

transformação dos dados brutos, que serão sistematizados e agregados em 

unidades as quais permitem uma descrição das características pertinentes 

do conteúdo. Por fim, propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos objetivos previstos ou a outras descobertas inesperadas 

(BARDIN, 1977).  

A concretização de estruturar o corpus do projeto e a aprovação no 

processo seletivo para o programa de pós- graduação em educação, no 

centro de educação da Universidade Federal de Alagoas- CEDU/UFAL, à 

nível de mestrado acadêmico, foi o resultado esperado e almejado até o 

momento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Situações corriqueiras de exclusão devem acontecer diariamente 

nos cursos do ensino superior e podem ser negligenciadas. O discurso 

sobre práticas pedagógicas pretensamente inclusivas podem ocorrer 

demasiadamente no bojo das relações docentes nos cursos superiores. 

Entretanto, é possível perceber que sujeitos ainda não são vistos em todas 

suas dimensões e as situações que ocorrem, validando seu processo de 

exclusão, devem ser registradas. Esses casos registrados podem contribuir 

para concepção de estudos, bem como reflexões sobre os diversos níveis 

de realidade que os seres humanos podem ser vistos e enxergados. Dessa 

forma pode-se vislumbrar possibilidades, por meio da expansão de 

conhecimentos, a serem realizadas e que possam favorecer para o 

processo de inclusão que compreenda o sujeito em toda sua inteireza. 
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CAPITULO 6 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: 

TRANSCIPLINARIDADE COM O OLHAR NO ENSINO 

 

 

Lisiane da Silva Souza Verçosa6 

Manoel Santos da Silva7 

 

INTRODUÇÃO 

 

A formação professores ganha espaço nas discussões acadêmicas, 

visto que há muito fora perpetuado o ideário que atrela o desenvolvimento 

da docência a um dom ou chamado, revelando as carências que permeiam 

o exercício docente desde o seu surgimento como mostra Nóvoa (1992, p. 

15) ao relatar que “inicialmente, a função docente desenvolveu-se de 

forma subsidiária e não especializada, constituindo uma ocupação 

secundária de religiosos ou leigos das mais diversas origens”. Esta 

percepção é herança ainda muito presente na concepção de 

desenvolvimento didático pedagógico de muitos educadores e instituições 

educacionais, os sedimentando na falta de aprimoramento de sua prática. 

Quando entra a importância da formação continuada, significativa 

para a capacitação a fim de dotar profissionais de fundamentação teórica, 

análise e reflexão crítica, para atuarem diante do novo contexto escolar e 

social no qual estão inseridos. 

Segundo Paulo Freire, 

 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se 

alheada, de um lado, do exercício da criticidade que implica 

a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade 

epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do valor 

                                                                 
6 Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió - AL, Brasil 
7 Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió - AL, Brasil 
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das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição 

ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, adivinhar, mas tem 

algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, com intuir. 

O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos 

ao nível das intuições, mas submetê-las à análise 

metodicamente rigorosa de nossa curiosidade 

epistemológica. (FREIRE, 1996, p. 20) 

 

Vemos assim que o exercício da prática docente está atrelado à 

capacitação, à criticidade, ao ato reflexivo, à curiosidade, ao renovar-se. 

No novo contexto educacional torna-se necessário uma educação que vise 

à construção do conhecimento, que enxergue que é preciso ir além da 

intuição sem que se perca de vista o reconhecimento do valor da 

experiência. O simples repassar de informação foge da necessidade da 

sociedade atual, que se caracteriza pelo seu dinamismo e por problemas 

complexos que exigem das pessoas a busca por soluções e autonomia. 

Nesta perspectiva, Sommerman (1999) defende que 

 

A massificação do ensino, fruto da coisificação do homem, 

fruto de uma epistemologia reducionista que prevalece no 

Ocidente desde o fim do século XIX, tem causado os 

malefícios que todos nós conhecemos, da destruição da 

natureza do meio ambiente à destruição da natureza do 

homem, ambas sendo, na verdade, as duas faces de uma 

mesma moeda. (1999, p. 1) 

 

Cabe assim, à Escola, a formação de sujeitos capazes de atuar nesta 

complexidade. A prática da formação continuada facilita a promoção de 

docentes capacitados a desenvolver uma prática de ensino aprendizagem 

que possibilite a formação da consciência crítica em seus alunos, que 

possam refletir sobre a destruição da natureza e do meio ambiente para 

que possa refletir sobre seu papel como partícipe da formação humana e 

da preservação da natureza. Permite que o docente amplie sua visão para 

enxergar necessidades antes não reconhecidas, como a de enxergar o 

discente como sujeito possuidor de especificidades, de necessidades 

individuais no processo de ensino aprendizagem. Levando em 

consideração seu contexto sociocultural e seus saberes, visando formar 
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um indivíduo autônomo, autor, pesquisador. Ao utilizar uma prática 

mediadora através de atividades interativas, possibilitam aos alunos a 

construção do conhecimento entre si, na heterogeneidade, na diversidade 

das ideias, não os restringindo a explicações prontas, impossíveis de 

questionamento, a uma construção engessada do saber.  

As especificidades apresentadas pelo sujeito em formação são 

elementos constituidores de sua própria identidade por ultrapassar 

questões disciplinares e tendo um olhar amplo do seu cotidiano. Nesse 

contexto, Sommerman (2005) enfatiza que 

 

Um pensamento complexo de tipo transdisciplinar forte, por 

outro lado, propõe uma modelização e uma metodologia 

muito mais ampla e aberta, que atravessa as disciplinas e vai 

além delas, incluindo não só os saberes não disciplinares, 

mas as diferentes culturas, os diferentes níveis do sujeito e 

os diferentes níveis da realidade. (2005, p. 7) 

 

Dessa maneira, surge a transdisciplinaridade, colocando-se como 

abordagem facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, aberto a 

novos métodos, a novos campos do saber, o professor inclina-se a criticar 

sua própria prática a fim de melhorá-la tendo um novo olhar e uma postura 

diferenciada diante das questões de ensino e da aprendizagem. 

Este novo olhar perpassa o papel tradicional de ensino, recorre aos 

elementos do ensino e aprendizagem que provocam reflexões sobre a 

construção do conhecimento a partir de um olhar complexo. Morin (2011) 

também discute a importância da linguagem audiovisual, já que grande 

parte dos sujeitos recorre às novas tecnologias para a compreensão do 

mundo. O autor lembra que a educação deve sempre evidenciar o contexto, 

pois o conhecimento das informações e elementos isolados é insuficiente. 

Segundo ele é preciso relacionar as informações e os elementos em seu 

contexto para que adquiram sentido. Morin (2011) destaca ainda a 

importância de acreditar nessas mudanças e transformações, pois, em 

muitos casos elas colaboram com o ensino e a aprendizagem. 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

Os primeiros a desenvolver a atividade docente no Brasil foram os 

padres Jesuítas. Encarregados da catequização e alfabetização dos índios 

formavam fieis e servidores disseminando e perpetuando um conteúdo 

cultural que atendia aos interesses de uma sociedade latifundiária, 

escravista e aristocrata. Uma educação humanística espiritual era 

suficiente para manter a neutralidade de uma massa iletrada e submissa, 

diz Ribeiro (1993). Segundo o mesmo, logo a missão da Companhia de 

Jesus se desvirtualizaria de seu objetivo catequista a fim de lucro 

financeiro e de formação de outros sacerdotes, através do ensino dos filhos 

da elite. Assim deu-se início a uma educação elitista que perdurou desde 

o período colonial até o republicano, cujo efeito segregador ainda é 

sentido na atualidade. Durante o século XVIII, apesar da expulsão dos 

jesuítas e das reformas pombalinas não houve alteração no método 

pedagógico, que segundo Ribeiro (1993) era autoritário, disciplinar e 

impossibilitava o desenvolvimento da criatividade, mantendo os 

indivíduos sob submissão devido ao desenvolvimento de uma educação 

voltada para os estados e seus interesses.  

É no século seguinte, mais precisamente em 15 de outubro 1827, 

que Saviani (2008) declara ter ocorrido pela primeira vez na história de 

educação do Brasil uma preocupação com a formação de professores a 

partir da Lei das escolas de primeiras letras 8 . Como o ensino nessas 

escolas deveria se dar pelo método mútuo9 os professores precisariam 

                                                                 
8 Lei de 15 de outubro de 1827, legislação que oficializou a escolarização primária 

pública para meninos e meninas de todo o Brasil. A mesma fora apresentada pela 

Comissão de Educação da Câmara. Disponível em< https://periodicos.ufrn.br/ 

educacaoemquestao/article/viewFile/3975/3242> Acessado em abr. de 2018. 
9 O método Lancaster, também conhecido como Ensino Mútuo ou Monitorial, teve 

como objetivo ensinar um maior número de alunos, usando pouco recurso, em pouco 

tempo e com qualidade. Foi criado por Joseph Lancaster, quaker inglês, influenciado 

pelo trabalho do pastor anglicano Andrew Bell. Contudo, Lancaster amparou seu método 

no ensino oral da repetição e memorização, pois acreditava que esta dinâmica inibia a 

preguiça, a ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. Nesta metodologia não se 

esperava que os alunos tivessem “originalidade ou elucubração intelectual” na atividade 

https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/viewFile/3975/3242
https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/viewFile/3975/3242
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lancaster
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quaker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bell
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receber preparo pedagógico, ainda que não se falasse na época 

diretamente da questão pedagógica. De acordo com o autor, é em 1834 

que para atender a escola normal visa-se a formação específica de caráter 

pedagógico didático. No século XX, de acordo com Ribeiro (1993), 

influenciados pelo movimento escolanovista, professores levantam-se 

contra o analfabetismo e diversos problemas da educação. Procurava-se a 

elaboração de uma política educacional mais ampla, unificada e 

democrática, possibilitando aos educandos o acesso a qualquer nível 

independentemente de sua situação econômica e apontava a formação dos 

professores em curso superior como uma necessidade, assim várias 

reformas pedagógicas ocorreram. 

O desenvolvimento da docência requer a adoção de métodos 

contextualizados, fundamentação teórica, a utilização de uma prática 

intencional, que precisa ser aperfeiçoada e adaptada à realidade social. 

Aquilo que se iniciou de forma não estrutural, mas institivamente passou 

ao longo do tempo a organizar-se metodicamente.  E é a partir deste 

retomar histórico que Nóvoa (1992) vem tratar de como se deu a 

implantação da profissão docente, nos possibilitando compreender a 

evolução desta atividade que ocorreu dentro de um processo de lutas e 

conflitos, visto que a mesma traria possibilidades ao indivíduo que iam na 

contramão dos interesses de uma minoria, quando afirma que:  

 

A afirmação profissional dos professores é um percurso de 

lutas e conflitos, de hesitações e de recuos. O campo 

educativo está ocupado por inúmeros actores (Estado, 

Igreja, Famílias, etc.) que sentem a consolidação do corpo 

docente como uma ameaça aos seus interesses e projetos 

(Novoa,1992, p. 21). 

 

Tais colocações nos leva a refletir sobre os desafios outrora 

encontrados pela profissão docente, e sobre os que atualmente continuam 

a se interpor entre esta, sua qualificação e seu desenvolvimento eficaz, 

cujo fim é formar um indivíduo capaz de criticidade. Onde segundo Berbe 

                                                                 
pedagógica, mas disciplinarização mental e física. Disponível em< 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Lancaster> Acessado em abr. de 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Lancaster
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e Freiberger (2010), juntamente com a escola tem “[...] a imensa tarefa de 

instrumentalizar os jovens para participar da cultura, das relações sociais 

e políticas, propiciando um ensino de qualidade, que busque formar 

cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para transformá-

la”. 

 

2. IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA E O PENSAMENTO 

COMPLEXTO. 

 

Segundo Pimenta (1997), apesar da corrente de desvalorização 

profissional pela qual passa o professor atualmente no corpo social, é 

inegável a importância do seu papel na mediação da construção do 

conhecimento, como também na formação dos alunos enquanto cidadãos. 

Daí a necessidade do investimento na formação continuada deste 

profissional e a articulação dos saberes docentes para que uma prática 

eficaz seja desenvolvida. Em nossa sociedade a ideia de que o professor é 

um mero reprodutor de conhecimento tem perdurado e se faz um 

obstáculo, contribuindo para o mau desempenho desta função que há 

décadas vem sido desenvolvida em uma estrutura engessada sem atender 

as reais necessidades do corpo discente. A falta de visão a respeito da 

importância e responsabilidade da docência dentro da sociedade retarda 

um mover no sentido de reestruturar os cursos de formação de tais 

profissionais, e desmotiva o aperfeiçoamento e a busca por qualificação 

dos mesmos para a execução de sua atividade. 

Importante enfatizar que o pensamento transdisciplinar não nasce 

por acaso, pois foi a partir de estudiosos que esta abordagem vem 

ganhando espaços nas discussões acadêmicas e sendo fundamentais para 

o campo do conhecimento, Sommerman (1999) esclarece os motivos para 

trabalhar o pensamento transdisciplinar 

 

1) para contrapor-se às sucessivas rupturas epistemológicas 

pelas quais o Ocidente passou desde o século XIII, 2) para 

contrapor-se à redução cada vez maior do real e do sujeito, 

3) para contrapor-se à fragmentação cada vez maior do 

saber, 4) para levar em conta os dados da ciência 
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contemporânea (física quântica, biologia, genética, 

neurologia, 5) para reencontrar a unidade do conhecimento. 

(1999, p. 2)  

 

A reformulação da atividade docente para uma prática dinâmica é 

um desafio atual, principalmente quando se trata de um pensamento 

complexo. Para isto é fundamental articular os saberes necessários a esta 

formação eficazmente. Não bastam os saberes da experiência, dos 

conhecimentos pedagógicos e didáticos sendo trabalhado isoladamente. É 

preciso reinventar tais saberes partindo da prática social de ensinar, 

articulados à realidade escolar e à formação continuada, com este 

pensamento que ultrapassa a disciplinaridade consegue-se se aproximar 

de uma abordagem transdisciplinar. Maior êxito terão os saberes 

pedagógicos na colaboração com a prática se estiverem voltados para os 

problemas que esta apresenta e estão no cotidiano do sujeito.  

Ter a prática social como ponto de partida trará uma 

ressignificação aos saberes na formação docente. Munidos disto, os 

profissionais da educação terão ferramentas para refletir sobre sua prática, 

confrontando-a e aprimorando-a. Paulo Freire (1996) nos diz que ensinar 

leva-nos a aprender. Assim também aquele que está a aprender também 

passa a ensinar.  Visto que não há soberania da parte de quem ensina nem 

tão pouca passividade por parte de quem aprende. 

A sala de aula é um ambiente de troca, onde o conhecimento é 

compartilhado, construído, e diante da curiosidade do aluno o professor é 

instigado a buscar o conhecimento em prol de atender suas necessidades. 

A partir desta troca entre docentes e discentes, do renovar das 

necessidades e de novos desafios ante o objeto do conhecimento, fica clara 

a necessidade por capacitação contínua na prática educativa. Segundo ele, 

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar. Foi assim, 

socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres 

e homens perceberam que era possível – depois, preciso – 

trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. 

(FREIRE, 1996, p. 12) 
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Nisto, Pimenta (1997) concorda ao colocar que professorar não é 

uma atividade burocrática para a qual se adquire conhecimentos e 

habilidades técnico-mecânicas. Dada a natureza do trabalho docente, que 

é ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos 

historicamente situados. Diante de tais colocações fica evidente que o 

trabalho docente está para além de repetições, mas é uma atividade 

dinâmica que precisa adequar-se às necessidades sócio educativas, e para 

tal faz necessário que o docente esteja em constante formação, mas não 

no simples acúmulo de informações. Pois, segundo Candau (1997) a 

formação continuada precisa partir das necessidades contidas na realidade 

escolar do professor, valorizando o saber docente que engloba seu 

conhecimento curricular e sua experiência, valorizando e resgatando o 

saber docente somando prática e teoria. 

Tais afirmações podem ser reiteradas por Gonçalves (2016), 

quando diz que: 

 

Começo este texto com a epígrafe acima para chamar a 

atenção para o caráter solitário da profissão docente. Uma 

profissão que exige muito de quem a exerce, sobretudo em 

tempos de grandes transformações sociais, quando 

assistimos a um alargamento das funções da escola e dos 

professores, embora sua principal missão seja ensinar, isto 

é, garantir o acesso das novas gerações ao conhecimento 

acumulado historicamente pela humanidade. A escola é, 

portanto, lugar de ensino e de aprendizagem. Mas não são 

apenas os alunos que aprendem. Como diria o educador 

português Rui Canário, a escola é o lugar onde os 

professores aprendem a profissão. (2016, p. 1) 

 

A mesma também ressalta que a qualificação de uma equipe se dá 

a partir de uma prática qualificada, intencional, bem planejada e 

constantemente analisada e avaliada. Apesar de tais constatações, a 

educação que apenas se encarrega da mera reprodução e da transmissão 

de informação ainda é constante, e muitos educadores tem se conformado 

a este modelo ultrapassado. Diga-se ultrapassado por não suprir mais as 

necessidades do mundo globalizado e tecnológico. Associado a isto há as 

barreiras burocráticas que dificultam o desenvolver do professor da sua 
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função social juntamente com a escola. Pimenta (1997) apresenta outra 

dificuldade, na formação inicial o uso de um currículo formal que não 

aproxima a realidade das escolas, e que não capta as contradições que 

existem na prática do ensino, impedindo que uma nova identidade docente 

seja formada e junto com ela, novas práticas venham a ser aplicadas.  

Nesta perspectiva vale salientar o que observa Azevedo e 

Magalhães (2015) ao questionar se a falta de êxito no sistema de ensino 

se dá apenas pela ineficaz formação continuada que se tem disposto aos 

docentes, e se tais problemas seriam resolvidos pela prática de 

conhecimentos e técnicas. Severino (2003) ressalta que a formação de 

professores está para além da apropriação de técnicas ou obtenção de 

informações e práticas educativas, tem haver com a formação do sujeito 

em sua integralidade. Analisar a relevância da formação continuada 

levando em consideração suas implicações para elevação da qualidade do 

desenvolvimento da atividade docente no processo de ensino e 

aprendizagem. Avaliando em quais condições tais formações vem sendo 

propagadas, levando em consideração o contexto histórico da profissão 

docente, seu desenvolvimento ao longo da história e seus desafios na 

atualidade. Bueno (2001) alega que foi conferida ao docente a 

incumbência de formar as novas gerações quanto ao acesso à cultura 

socialmente reconhecida, assim como a formação do cidadão em sua 

constituição de sujeito social. Tornando-se a escola um espaço relevante 

para a construção das identidades discentes. Sendo assim, por não estar 

voltada apenas ao acesso à cultura, recai também sobre a mesma a missão 

de favorecer a convivência social a fim de contribuir para a formação da 

cidadania.  

Nesse contexto, as práticas educacionais ainda estão presas ao 

tradicionalismo curricular. Mas quando se trata da complexidade da 

formação docente “se apresenta como antidoto ao pensamento 

reducionista, único e verdadeiro no trato dos objetos do conhecimento. 

(MORAES, 2008, p. 214). Proporcionando um conhecimento que tem por 

objetivo o crescimento pessoal do sujeito, e um espaço de convivência que 

propicie o exercício da vida cidadã. No entanto há o problema das 
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políticas educacionais que, através do não investimento material, 

pedagógico e pessoal adequado, inviabilizam a melhoria da qualidade de 

ensino, não destina o investimento necessário à formação continuada, à 

capacitação do corpo docente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação continuada e o pensamento complexo, a partir desta 

discussão, permite que haja reflexão sobre a abordagem transdisciplinar 

de como envolver os jovens para participar da cultura, das relações sociais 

e políticas, incluindo abordagem que possa contribuir na formação cidadã 

e que possa transformar a realidade, sensível às questões humanas. 

Importante perceber que é conferido ao docente discutir com os alunos, 

temáticas atuais, que possam se aproximar da cultura de cada grupo social 

para que a identidade profissional possa ser adquirida ainda no processo 

de aprendizagem. Sendo assim, por não estar voltada apenas ao acesso à 

cultura, recai também sobre a mesma a missão de favorecer a convivência 

social a fim de contribuir para a formação da cidadania. Proporcionando 

um conhecimento que tem por objetivo o crescimento pessoal do sujeito, 

e um espaço de convivência que propicie o exercício da vida cidadã. No 

entanto há o problema das políticas educacionais que, através do não 

investimento material, pedagógico e pessoal adequado, inviabilizam a 

melhoria da qualidade de ensino, não destina o investimento necessário à 

formação continuada, à capacitação do corpo docente. 

Contudo, é a partir do pensamento complexo que este sujeito 

reflete sua prática e busca aplicação no seu cotidiano, que repense as suas 

práticas enquanto utiliza os limites disciplinares e consiga, coletivamente, 

rever o seu papel como profissional, que sensibilize seus pares para uma 

educação com o processo de ensino e aprendizagem transdisciplinar e 

humanizador. 
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CAPITULO 7 

 

COORDENADOR PEDAGÓGICO: ESTRATÉGIAS E RECURSOS 

PARA INCLUSÃO DO ESTUDANTE SURDO 

 

 

Maria Amélia da Silva Viana10 

Soraya Dayanna Guimarães Santos11 

Anderson de Alencar Menezes12 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um dos maiores desafios da escola regular é assegurar a efetiva 

inclusão dos estudantes com deficiência em seu espaço educacional. Esse 

desafio parte de uma perspectiva de que uma escola inclusiva é, acima de 

tudo, aquela que garante o direito de todos à educação, 

independentemente de suas diferenças e dificuldades. É fundamental 

destacar que garantir esse direito não significa, apenas, aceitar e/ou 

matricular esses estudantes nas escolas, pois incluir vai muito além do 

acesso, o mais importante é a permanência com qualidade e o 

comprometimento com seu processo de escolarização. Diante disso, 

pensamos que o Coordenador Pedagógico é um dos atores principais para 

que tudo isso seja desenvolvido pela escola, pois “ele é o profissional que 

deve ter acesso ao domínio das produções culturais gerais e específicas da 

educação, sobretudo as relativas ao ensino e a aprendizagem” (PLACCO; 

SOUZA, 2010, p. 51). 

                                                                 
10 Secretaria Municipal de Educação-Semed. Murici/AL. Mestre em Ciências da 

Educação (Universidade Interamericana).  Email: ameliavianna@hotmail.com 
11 Universidade Federal de Alagoas. Doutora em Educação (PPGE/UFAL). Email: 

soraya_dayanna@hotmail.com 
12 Universidade Federal de Alagoas. Doutor em Ciências da Educação (Universidade do 

Porto/Portugal). Email:anderufal@gmail.com 



 - 114 -  

Sabemos que a educação está relacionada a um campo de 

conhecimento voltado para uma prática que tenha compromisso com a 

transformação da realidade social. Assim, a escola e seus educadores têm 

a tarefa de formar seus estudantes para que estes estejam preparados para 

interferir criticamente e positivamente na sociedade em que vivem. Pois 

“a finalidade do processo ensino-aprendizagem não é a transmissão de 

conteúdos prontos, mas sim a formação de sujeitos autônomos, capazes 

de compreender a realidade que os cerca e agir sobre ela” (ANDRÉ; 

DIAS, 2010, p.70).  

Refletindo sobre isso, percebemos que o Coordenador Pedagógico 

se destaca como figura imprescindível nesse processo, já que ele tem a 

função de acompanhar de perto o desenvolvimento e a aprendizagem dos 

estudantes. Então, “esse vínculo íntimo entre a coordenação e os 

estudantes é necessário para que o pedagogo, ao assistir o professor, 

tenha sempre como referência o grupo específico de estudantes que as 

atividades se voltam” (PINTO, 2011, p. 156). 

Por isso, é extremamente necessário que o coordenador conheça 

cada estudante para que as atividades encaminhadas para estes sejam 

adequadas. Como bem discorre Pessôa (2010, p.108), parafraseando 

Wallon: “ao estudante cabe aprender; conhecer ‘como se aprende’ cabe 

aos profissionais da educação, entre os quais o coordenador pedagógico”. 

Assim, o coordenador precisa estar atento ao fato de que cada 

estudante ao chegar à escola, traz consigo seu modo de viver, seus 

costumes, suas crenças e sua trajetória de vida. Por isso, é fundamental 

que os educadores tenham uma prática pedagógica voltada para 

diversidade, para a aceitação do outro, entendendo que não se deve 

trabalhar visando uma homogeneidade de ensino, tratando os estudantes 

como se fossem iguais, é preciso entender que cada estudante é único e a 

heterogeneidade deve ser tratada de forma responsável pela escola, com 

uma postura ética e sem preconceitos, almejando a ascensão da qualidade 

do ensino e da aprendizagem (ANDRÉ, 2010). Reforçando essa ideia, 

Pessôa (2010, p.101) diz que: 
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Ao coordenador cabe, portanto, a responsabilidade por 

viabilizar espaços de encontros pedagógicos, de modo que 

os professores possam rever sua prática, trocar experiências, 

pensar em alternativas de trabalho a ser desenvolvida com 

os alunos que não aprenderam com as estratégias até então 

utilizadas, buscar formas para lidar com a diversidade 

presente na sala de aula. 

 

Esse entendimento torna-se essencial porque, atualmente, a escola 

tem recebido uma clientela diversificada e deve estar preparada para 

atendê-la com responsabilidade. Estudantes com todos os tipos de 

deficiência adentram os muros das escolas regulares na expectativa de que 

suas necessidades educacionais sejam atendidas e que suas limitações não 

sejam vistas como empecilhos para o desenvolvimento da sua 

aprendizagem e muito menos como obstáculos para sua interação com 

seus colegas sem deficiência. Pois como diz Aguiar (2010, p. 150) “a 

inclusão dos estudantes com deficiência é uma conquista, e os 

profissionais da educação não pode se eximir da responsabilidade de 

atendê-los em suas necessidades específicas de aprendizagem e de 

convivência no espaço escolar”.  

O coordenador deve desenvolver junto ao professor estratégias de 

diferenciação pedagógica, buscando solucionar as dificuldades 

encontradas na sala de aula para que haja uma melhoria na aprendizagem, 

promovendo com isso a inclusão de todos os estudantes. Como bem 

salienta Aguiar (2010, p. 142): 

 

A presença de um aluno com deficiência na escola 

demandará do coordenador pedagógico e de toda a equipe 

escolar um olhar sensível para enxergar, além da sua 

deficiência, um aluno com direitos e deveres, desejos e 

necessidades comuns a todos os outros, enfim, um ser de 

aprendizagem. 

 

Por isso, é primordial que a escola não apenas aceite os estudantes 

com deficiência, mas que também lhes possibilite condições adequadas 

para que eles permaneçam com qualidade no sistema regular de ensino. 



 - 116 -  

Sabemos que isso é um enorme desafio, pois como bem descreve Aguiar 

(2010, p. 143): 

 

[...] professores foram preparados para trabalhar com 

conteúdos, metodologias e avaliações que pressupõem um 

aluno idealizado, uma vez que sua formação acadêmica, 

com raras exceções, pouco contribui com orientações para o 

trabalho com alunos com deficiência”. 

 

Dentro desse contexto, o Coordenador Pedagógico deve refletir 

com seu professor e com os demais profissionais da instituição escolar 

sobre o que é preciso fazer para que o estudante com deficiência não se 

sinta e não seja excluído das atividades que acontecem na sala e fora dela, 

pois não basta apenas colocá-lo na escola para que o processo de inclusão 

seja garantido, incluir perpassa essa ideia. Vejamos o que Geglio (2009, 

p. 110) pensa a esse respeito: 

 

No contexto escolar, a ideia de inclusão quase sempre está 

associada ao ato de aceitar ou receber a criança [...]. Porém, 

uma escola inclusiva deve estar preparada, do ponto de vista 

de sua arquitetura, dos processos pedagógicos, recursos 

materiais e profissionais, para muito mais. [...] tem de 

aceitar a todos, e para frisar esse ‘todos’ vale a tautologia, 

‘com suas diferenças’ pois quando falamos no ‘todos’ 

pensamos em cada um, e o cada um pressupõe as 

individualidades, as particularidades, portanto as diferenças. 

 

Portanto, refletir sobre uma escola inclusiva requer uma visão 

ampla sobre a pessoa com deficiência que é acolhida no espaço escolar, 

tendo como finalidade promover oportunidades para que a aprendizagem 

seja para todos, indistintamente, respeitando a diversidade de sua 

clientela, trabalhando com as diferenças, enfrentando conflitos e buscando 

caminhos para superá-los. Assim, será possível romper as barreiras 

pedagógicas e atitudinais que se colocam, muitas vezes, como obstáculos 

para que o processo de ensino aprendizagem seja concretizado. 

Sendo assim, o objetivo desse estudo foi compreender como os 

Coordenadores Pedagógicos têm auxiliado seus professores no 
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desenvolvimento de atividades e estratégias pedagógicas voltadas para a 

aprendizagem dos estudantes surdos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental nas cidades de Murici, Branquinha e União dos Palmares. 

 

1. METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é parte de um trabalho de Dissertação de 

Mestrado na área da Educação (VIANA, 2017). Analisando o objetivo 

dessa pesquisa, percebemos que o trabalho exigia uma metodologia de 

caráter qualitativo. Pode-se dizer que a finalidade da pesquisa qualitativa 

“é intervir em uma situação insatisfatória, mudar condições percebidas 

como transformáveis, onde pesquisador e pesquisados assumem, 

voluntariamente, uma posição reativa” (CHIZZOTTI, 2010, p. 89). 

 

1.1 - Participantes e Local da Pesquisa 

 

Tivemos como participantes da pesquisa seis Coordenadores 

Pedagógicos (5 do sexo feminino e 1 do sexo masculino), das cidades de 

Murici/AL, Branquinha/AL e União dos Palmares/AL. Esses 

coordenadores atuavam em turmas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

e possuíam em suas escolas estudantes surdos matriculados. 

 

Quadro 1 - Coordenadores, cidades e escolas pesquisadas 

COORDENADORES CIDADES ESCOLAS 

Malú13 Murici Escola 1 

Mary Murici Escola 1 

Nívia Branquinha Escola 2 

Rosa União dos Palmares Escola 3 

Rafa União dos Palmares Escola 4 

Nicolas União dos Palmares Escola 4 

Fonte: Autores da pesquisa 

 

                                                                 
13Os nomes dos participantes e das escolas foram fictícios respeitando os sigilos e 

princípios éticos da pesquisa 
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1.2 - Instrumentos de produção dos dados 

 

Definimos como instrumento desse estudo a entrevista 

semiestruturada, composta por um roteiro de perguntas abertas e fechadas, 

que teve como objetivo discutir sobre o papel do Coordenador Pedagógico 

diante da inclusão do estudante surdo. 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, sendo 

utilizadas algumas formas de registros, através de um aparelho celular e 

de um computador, para gravar as falas dos Coordenadores Pedagógicos 

participantes da pesquisa. Posteriormente as entrevistas foram transcritas 

na íntegra e entregues aos coordenadores para análise do material colhido. 

Após a leitura, os coordenadores autorizaram a utilização dos dados.  

 

1.3 - Procedimento de produção dos dados 

 

A pesquisa teve início com o levantamento de dados nas 

Secretarias de Educação (SEMED), das cidades de Murici, Branquinha e 

União dos Palmares. 

De posse desses dados, iniciamos as buscas por esses 

coordenadores. Visitamos as escolas e fizemos o convite para que eles 

participassem da pesquisa. Logo no primeiro contato com os diretores e 

coordenadores, explicamos os objetivos da pesquisa e esclarecemos o 

procedimento que iria ser empregado (Que seria realizada a gravação de 

uma entrevista). 

Neste momento, apresentamos aos coordenadores dessas 

instituições, uma carta de encaminhamento da faculdade da pesquisadora, 

uma cópia do projeto de pesquisa e o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido – TCLE. 

Assim, depois de todos os pontos esclarecidos e da autorização 

assinada pelos pesquisados, realizamos as entrevistas semiestruturadas. 
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1.4 - Procedimento de análise dos dados 

 

Utilizamos para avaliar os dados a técnica de análise de conteúdo 

na perspectiva de Bardin (2011). Organizamos a análise em torno de 3 

etapas: 1. A pré- análise; 2. A exploração do material; e 3. O tratamento 

dos resultados: a inferência e a interpretação.  

A composição do corpus foi constituída por 6 entrevistas. Em 

seguida, fizemos a leitura flutuante e exaustiva dos depoimentos com a 

finalidade de ter um contato direto e intenso com o material de campo, 

para estabelecer os objetivos da análise.  

Fizemos análise para esse estudo de 1 categoria:Estratégias 

pedagógicas voltadas para a inclusão dos estudantes com deficiência. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES DOS DADOS 

 

Neste tópico, iremos conhecer, de acordo com a visão dos 

Coordenadores Pedagógicos, como está acontecendo a inclusão dos 

estudantes surdos nas escolas regulares de três cidades da 7º Gerência 

Regional de Educação do Estado de Alagoas (7ª GERE). São elas: Murici, 

Branquinha e União dos Palmares. Dentro dessa perspectiva, os 

participantes da pesquisa expuseram suas opiniões sobre as estratégias 

pedagógicas voltadas para a inclusão dos estudantes com deficiência. 

 

2.1 - Estratégias pedagógicas voltadas para a inclusão dos estudantes com 

deficiência 

 

Sabemos que no ambiente escolar, o Coordenador Pedagógico é 

solicitado para resolver inúmeros problemas burocráticos que surgem 

diariamente e, muitas vezes, deixa de fazer o que é de sua 

responsabilidade. De acordo com Batista e Ferreira (2016, p. 82), uma das 

principais funções do Coordenador Pedagógico é: 

 

Subsidiar o trabalho do professor, sempre em busca de 

articular o ensino-aprendizagem, oportunizando também a 
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simultaneidade do trabalho em equipe. [...] Ele sugere metas 

a serem atingidas, avalia e acompanha o resultado das 

propostas pedagógicas, analisa o desempenho dos docentes, 

estudantes e equipe escolar como um todo.  

 

Com base nisso, perguntamos aos Coordenadores Pedagógicos 

pesquisados, como eles auxiliavam seus professores nas atividades de sala 

de aula com base nas estratégias pedagógicas voltadas para os estudantes 

surdos. Vejamos o que foi dito: 

 

A professora não me pede nada, ela é muito independente – 

ela nunca passou para mim dificuldades, entendeu? E eu 

reconheço que, por a coisa está andando assim, tão 

tranquila, eu relaxei. O ano passado, eu estive muito mais 

presente. Mas, esse ano, eu reconheço, porque a professora 

é boa, o Felipe [intérprete] é muito bom. Ele tem muita 

experiência, então, provavelmente, os dois estão lá 

juntinhos trabalhando nisso. Mas, eu reconheço para você, 

que estou precisando chegar junto. Muitas vezes, quem usa 

o diferente para que ela acompanhe é o Felipe. (Rosa- União 

dos Palmares) 

A gente usava, sim. Só que, hoje, o intérprete está na sala e 

não precisa tanto quanto antes. É bom quando você tem 

alguém, facilitou muito. Ele sabia só língua de sinais, mas 

já aprendeu muito. (Rafa-  dos Palmares) 

 

Pudemos perceber, com os recortes acima, que as Coordenadoras 

Pedagógicas da cidade de União dos Palmares, não têm auxiliado seus 

professores no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos, 

e estão transferindo suas responsabilidades, exclusivamente, para o 

intérprete de Libras. Sem dúvida o intérprete de Libras tem um papel 

muito importante nesse processo, mas a sua presença “não garante que 

todas as necessidades educacionais dos surdos sejam atendidas, sendo 

importante ainda a disposição de recursos humanos e materiais 

metodológicos adequados para que o aprendizado realmente se 

desenvolva” (KOTAKI; LACERDA, 2014, p. 206). Portanto, todos esses 

recursos e estratégias diferenciadas citadas pelas autoras, devem, 

indubitavelmente, passar pela análise da coordenação pedagógica e pelas 
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discussões com seus professores nos planejamentos escolares. Segundo 

Lacerda, Santos e Caetano (2014, p 191): 

 

Não basta apenas dominar a língua [Libras] se não existe 

uma metodologia adequada para apoiar o que se está 

explanando, o que incide na necessidade de formação de 

futuros professores que saibam elaborar boas aulas – 

visualmente claras e que facilitem a atuação do intérprete e 

a compreensão do aluno surdo. Esse tipo de formação só tem 

a contribuir com o aprendizado doa alunos, sejam eles 

surdos ou ouvintes; uma boa apresentação de slides, por 

exemplo, é fundamental para alunos ouvintes, e para os 

alunos surdos esse recurso pode se tornar essencial.  

 

Lacerda, Santos e Caetano (2014) ainda afirmam que é muito 

importante que as atividades visuais sejam exploradas nas atividades com 

os estudantes surdos, “pois com elas o estudante surdo poderá construir 

conceitos e colocá-los em tensão em relação àquilo que é apresentado pelo 

professor, dando oportunidades para uma aprendizagem mais reflexiva e 

efetiva” (p.188). 

A coordenadora Malu, da cidade de Murici, concorda com essa 

assertiva, mas relata que é um recurso pouco usado na sua escola e percebe 

que precisa ser mais presente no acompanhamento dessas atividades.  

 

O recurso para os surdos é a imagem. É um recurso muito 

forte para eles: é eles poderem ver. Esse recurso está 

disponível na escola, mas eu confesso que eu vejo ser pouco 

usado. Eu não vou mentir. Ela pede muito pouca coisa. Eu 

acho que nesse momento o coordenador pedagógico precisa 

interferir um pouco para sugerir mais algumas imagens, 

porque é muito conteúdo no quinto ano e pouca coisa se vê. 

Mas eu percebo que ela usa muitas imagens do livro. Eles 

têm livros didáticos e ela se apropria muito das imagens para 

ajudá-los.  

 

Já a coordenadora Nívia, da cidade de Branquinha, entendia que o 

estudante surdo precisava realizar as atividades que estavam dentro do 

currículo da escola e as estratégias diferentes que são usadas para eles, 
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vêm do auxílio que ela busca na Sala de Recurso Multifuncional-SRM 

que existe na escola. A seguir apresentaremos o recorte da sua fala: 

 

Ele participa das atividades mesmo de sala de aula, que ele 

tem que ter, o AEE também tem tarefas que dá para o 

professor. Então, assim, como ele vê que todos estão 

fazendo aquela [atividade] da regular, vamos usar essa 

expressão, e ele está fazendo a dele do AEE, então, para ele, 

ele está fazendo a mesma coisa. Ele está sentindo que ele 

está interagindo, fazendo, participando. Então, a gente tem 

essas atividades. Eu recorro muito ao AEE, por isso que eu 

gosto muito dessa sala, eu a acho muito importante. E eles 

usam, eles trazem tarefas. Pega o conteúdo do professor, 

você está entendendo, não é? E traz para a sala de aula. Mas 

não todas, até porque ele tem que fazer a rotineira, do 

currículo.  

 

Devemos entender, que ao se tratar de estudantes com deficiência 

é preciso “toda uma organização (proposta pedagógica, adequação 

curricular, práticas educativas) que satisfaça as suas necessidades e 

cumpra o objetivo educativo, e não seja apenas uma inclusão de presença 

física dessa criança na escola” (KOTAKI; LACERDA, 2014, p. 202). 

O coordenador Nicolas de União dos Palmares foi o único que se 

mostrou participativo nas atividades com os estudantes surdos e com seus 

professores. Vejamos o que ele proferiu:  

 

Eu trabalho com a professora para que possa ser feito com 

ele jogos, o alfabeto, a gente trabalha muito com ele o 

alfabeto em Libras para que ele possa entender. 

Trabalhamos com jogos, recortes, colagem – para que ele 

possa ir identificando através de figuras, imagens, palavras 

e assim sucessivamente.  

 

Diante de toda essa discussão, Lacerda, Santos e Caetano (2014, 

p. 185) definem bem como deve ser o trabalho de todos os envolvidos no 

processo educativo ao direcionar suas atividades para os estudantes 

surdos. A colocação das autoras embasa todo nosso pensamento sobre 

essa questão. Observemos o que elas afirmam: 
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Ser professor de alunos surdos significa considerar suas 

singularidades de apreensão e construção de sentido quando 

comparados aos alunos ouvintes. Discute-se muito que a 

sala de aula deve ser um lugar que permita que o aluno 

estabeleça relações com aquilo que é vivido fora dela, e 

deste modo interessa contextualizar socialmente os 

conteúdos a serem trabalhados, apoiando-os quando 

possível em filmes, textos de literatura, manchetes de 

jornais, programas televisivos, de modo a tornar a 

aprendizagem mais significativa. Se estas estratégias 

auxiliam os alunos ouvintes a uma melhor compreensão dos 

temas trabalhados, para alunos surdos elas são ainda mais 

imprescindíveis. 

 

Portanto, é possível perceber através dessas falas, a extrema 

dificuldade que os coordenadores pedagógicos têm de trabalhar com 

atividades diversificadas que respeitem as particularidades dos estudantes 

surdos, e ainda que alguns tenham se mostrado preocupados com a 

situação de suas escolas, por sua própria condição de ineficiência 

enquanto coordenador e por terem consciência do não cumprimento de 

suas responsabilidades pedagógicas, pouco têm feito para mudar suas 

práxis.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de toda realidade apresentada, percebemos que os alunos 

surdos não estavam tendo uma aprendizagem significativa que versasse 

sobre os princípios da inclusão. Estavam apenas de “corpo presente” na 

escola, sendo ofertado para eles o acesso, mas sendo negligenciada uma 

educação de qualidade.  

Ficou evidente, que os Coordenadores Pedagógicos apresentaram 

dificuldades, incertezas, insegurança e dúvidas de como trabalhar e incluir 

os alunos surdos em sua prática educativa. Com isso, não conseguiram 

auxiliar seus professores na tarefa principal de sua função que é garantir 

a aprendizagem desses estudantes. 

Portanto, pensamos ser necessário que os Coordenadores 

Pedagógicos pensem em estratégias e métodos diferenciados que ajudem 



 - 124 -  

na efetivação da inclusão desses alunos dentro do ambiente escolar, 

proporcionando a equidade, respeitando as diferenças e oferecendo 

oportunidades iguais de aprendizagem para todos os estudantes, 

independentemente das suas particularidades e/ou singularidades. 
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CAPITULO 8 

 

METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA:  

Um olhar sobre a prática docente conforme as Tendências Atuais da 

Educação Matemática 

 

 

Mônica Augusta dos Santos Neto14 

Instituto Federal de Alagoas –IFAL, Arapiraca/AL 

Claudiene dos Santos15 

Universidade Federal de Sergipe – UFS, São Cristóvão/SE 

Instituto Federal de Alagoas – IFAL, Arapiraca/AL 

 

Eixo temático: Formação de Professores 

 

INTRODUÇÃO 

 

Percebe-se que a alfabetização matemática é um dos assuntos mais 

debatidos entre os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Apesar de, atualmente, existir inúmeras discussões, planejamentos e 

métodos de aplicação do conhecimento matemático; nota-se que ainda há 

uma grande dificuldade por parte dos alunos de entender conteúdos 

matemáticos e aplicá-los tanto na resolução de situações-problema quanto 

no seu cotidiano; dessa forma, percebeu-se ainda a necessidade de discutir 

mais sobre Metodologias de Ensino. No caso deste artigo, atrelou-se a 

aplicação de uma Metodologia baseada nas Tendências Atuais da 

Educação Matemática. 

                                                                 
14Discente da especialização em Ensino de Ciências e Matemática – Instituto Federal de 

Alagoas. 
15Discente do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal de 

Sergipe e Docente na Especialização de Ensino das Ciências e Matemática – Instituto 

Federal de Alagoas. 
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 Assim, a metodologia do ensino da Matemática utilizada no 

ambiente escolar deve objetivar uma nova visão com o intuito de levar o 

aluno a perceber que a matemática está conectada com o mundo e é fruto 

das relações culturais, humanas e sociais existentes. Deste modo, Zabala 

(1998) esclarece que a prática docente precisa proporcionar aulas que 

estejam contextualizadas e levem para os alunos não somente os 

conteúdos conceituais, mas também os procedimentais e atitudinais.  

Nesse ínterim, o principal objetivo desta pesquisa é fazer com que os 

professores do Ensino Fundamental realizem uma reflexão sobre a sua 

prática em relação à metodologia que utilizam. Destaca-se aqui que essa 

pesquisa é de natureza qualitativa e de caráter bibliográfico.  

No cotidiano vemos que apesar de tantas inovações diante da 

metodologia do ensino da Matemática, essa disciplina ainda é vista como 

um tabu e os discentes encontram ainda muitas dificuldades na aquisição 

da Alfabetização Matemática. Por isso, o questionamento que o artigo traz 

é, será que os professores dominam e aplicam as Tendências Atuais da 

Educação Matemática no cotidiano escolar?  

O presente estudo pretende responder ao questionamento feito 

anteriormente, e intenciona levar o docente a repensar a sua prática em 

sala de aula, com o objetivo de tornar claro para o professor que ele pode 

transparecer para o discente que: 

 

“O homem não está só, está ligado a todos os homens e deve 

livremente projetar-se para os outros, sonhar com um 

mundo onde todas as coisas são possíveis de alcançar. 

Então, é possível fazer o aluno gostar de matemática e ver 

utilidade prática na vida, na sua forma concreta, e não como 

simples copiador de exemplos no quadro” (MULLER, 

2000). 

 

Assim, o estudo pretende contribuir trazendo um novo acervo de 

literatura na área a ser pesquisada, colaborando com os professores a 

despertarem para a apropriação das Tendências Atuais da Educação 

Matemática de acordo com D’Ambrosio (1989), mas, sobretudo, para a 

necessidade de promover em suas aulas um ambiente que promove uma 
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aprendizagem efetiva e uma formação crítica e integral do discente. 

Utilizou-se aqui como referencial teórico, reflexões de D’Ambrósio, B., 

D’Ambrósio, U., Muller, I., Zaballa, A., MIGUEL, J. C. e orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 

1. BREVE RELATO SOBRE AS TENDÊNCIAS ATUAIS DA EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA 

 

A matemática está ao nosso redor, presente no cotidiano, nas 

relações humanas e sociais e, por isso, apresenta-se como um saber teórico 

e também prático que deve ser aplicado e desenvolvido a partir das 

conduções do docente. É imprescindível que o professor deve estar bem 

preparado e planejar as suas aulas sempre com o intuito de promover uma 

aprendizagem significativa, levando em consideração a promoção da 

cidadania, a formação de um sujeito crítico e a futura inserção do discente 

no mercado de trabalho, como preconiza os PCN16 (1997). Corroborando 

com esse pensamento, Muller (2000) acredita que “O saber pensar 

matemático dar-se-á quando a matemática for trabalhada de forma 

criativa, crítica e contextualizada. O o que, e o como fazer precisam ser 

repensados tendo-se em vista para que e quando fazer em Educação 

Matemática.” (MULLER, 2000, p. 133). 

Para auxiliar o professor a planejar melhor o desenvolvimento das 

suas aulas e ampliar a sua prática de ensino da Matemática de forma 

substancial, explicita-se aqui as Tendências Atuais da Educação 

Matemática (D’Ambrósio, 1989) que têm ganhado um espaço efetivo nos 

livros didáticos, nas salas de aula e em artigos científicos, são elas: 

História da Matemática, Jogos Matemáticos, Etnomatemática, 

Informática Educativa (atuais TIC 17 ), Modelagem Matemática e 

Resolução de Problemas. Todas essas tendências trazem a necessidade de 

aplicar os temas das aulas, conforme cita Zabala (1998), como “conteúdos 

que vão além dos conceitos, passam por procedimentos e levam a 

atitudes.”. 

                                                                 
16Parâmetros Curriculares Nacionais. 
17Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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1.1 História da Matemática- é um recurso de grande importância para 

o Ensino da Matemática e permite ao discente despertar para novos 

conceitos e perceber que a matemática está presente no cotidiano e surgiu 

da necessidade que cada povo, em cada localidade teve para resolver 

problemas que iam aparecendo no seu cotidiano. Para Muller (2000) “a 

história da matemática, como proposta metodológica [...] possui como 

fulcro o despertar da curiosidade do aluno, motivando-o para o trabalho e 

para compreensão dos conceitos matemáticos.”. 

 

1.2 Jogos Matemáticos - é uma metodologia bastante conhecida, que 

fornece grandes contribuições a partir do construtivismo de Piaget (2000) 

e proporcionam aos alunos uma aprendizagem significativa a partir do seu 

uso adequado como metodologia ou como recurso. Conforme os PCNs 

(MEC, 1997) o jogo estimula e leva a criança a resolver situações-

problema do seu cotidiano, ao ensinar regras onde permitem à criança a 

assimilar os conteúdos em questão, como também obedecer às normas da 

sociedade, desenvolver o autoconhecimento e o conhecimento dos outros. 

 

1.3 Etnomatemática – advém da história e da cultura que 

desenvolveram e ainda desenvolvem a matemática, onde, a partir da 

valorização dessas diretrizes, os alunos passam a perceber que a 

matemática não nasce somente de um povo ou de uma cultura, mas parte 

de todos os povos e culturas. Para Ubiratan D’Ambrósio (1993) a 

Etnomatemática permite a criança conhecer os variados contextos 

culturais. E Muller (2000) esclarece que “é uma proposta possível e viável 

que valoriza a Matemática das diferentes culturas, sem impor supremacias 

de pensamentos ou construções teóricas.”. Gomes e Rodrigues (2014) 

relatam que essa metodologia é inovadora e quebra mitos, “como o padrão 

eurocêntrico.”. Essa perspectiva traz para sala de aula a matemática 

construída e vivida em diversas culturas e povos. Apesar de toda a sua 

significância não se tornou uma tendência presente nos livros didáticos, 

passando, assim, a ser mais comentada em temas de pesquisas científicas 

que nos livros didáticos de matemática. 
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1.4 Informática Educativa (TICs) 18  – faz uso dos instrumentos 

tecnológicos para auxiliar o aluno na construção do pensamento lógico, 

como também o ajuda a compreender e a aplicar os conhecimentos 

matemáticos. Com o advento da tecnologia e a propagação de aparelhos 

eletroeletrônicos, bem como na conectividade dos alunos nas redes sociais 

e em canais de vídeos na internet, esse recurso pode ser bem aproveitado 

para a promoção de uma aprendizagem significativa que levará o discente 

a uma pesquisa orientada relativa aos conteúdos ministrados pelo 

professor. 

 

1.5 Modelagem matemática – surge da própria necessidade humana 

de compreender os fenômenos que estão em sua volta, levando o aluno a 

explorar suas ideias, através de modelos matemáticos, bem como o leva a 

construí-las, aplicá-las e compará-las. Para aplicar essa metodologia o 

professor deve avaliar a realidade do aluno e aliar o tema a tal realidade. 

Essa perspectiva motiva o discente, promove a aprendizagem, e contribui 

para que a criança se torne um ser crítico. Assim como na Etnomatemática 

essa tendência não ficou arraigada nos livros didáticos de matemática, 

tornando-se mais um tema de pesquisa na Academia do que uma proposta 

efetivamente metodológica presente nos livros. 

 

1.6  Resolução de problemas – até então a aplicação de grande parte 

dos  problemas era totalmente desvinculada e descontextualizada da 

realidade do aluno, esse tipo de metodologia afasta o aluno e inibe a sua 

curiosidade e o prazer pelo estudo da matemática. Em contrapartida, para 

Polya (1995) a resolução de problemas deve perpassar pela Compreensão 

do Problema, pelo Planejamento da sua Resolução, pela Execução do 

Plano e pelo Exame (verificação) da Solução. E é nesse sentido que o 

problema pode ajudar o aluno a compreender conceitos que antes não 

                                                                 
18 O termo que D’Ambrósio, B. utilizou foi de Informática Educativa; no entanto, a 

intenção dela era que os recursos tecnológicos fossem utilizados em sala de aula. 

Dessa forma, esse conceito ficou popularizado por TICs através da concepção de 

outros autores. 
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entendia por primeiro ver o conteúdo de maneira formalista, onde o 

problema apenas aparecia no formato de uma lista de exercícios que era 

uma mera extensão dos exemplos que eram resolvidos pelo professor após 

a sua aula expositiva. 

 Tanto Muller (2000), quanto Miguel (2011) esclarecem que um 

aluno pode ver a situação-problema apresentada como um problema ou 

não, por essa razão o problema deve ser apresentado como um desafio, 

levando os discentes a conversarem e interagirem entre eles.  

 

2. A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO DA MATEMÁTICA  

 

Os autores supracitados revelam que a matemática é um saber que 

contribui com a humanidade e surge a partir das relações do homem, por 

essa razão, têm surgido muitas mudanças quando nos referimos ao Ensino 

da Matemática, como vimos anteriormente há Tendências que contribuem 

para um novo olhar proporcionando uma nova prática educacional. 

 No entanto, percebe-se que muitos professores têm tido 

dificuldade de sair do Formalismo Clássico (entenda-se aqui aulas 

tradicionais e expositivas) e partir para a aplicação das Tendências Atuais 

(D’Ambrósio, 1989). Essa prática reforça a ideia para os alunos e para os 

professores que a exercem que a matemática é um acúmulo de regras que 

devem ser apreendidas através das aplicações de exercícios. O que leva os 

discentes a verem a matemática como um saber difícil de ser alcançado. 

De acordo com Beatriz D’Ambrósio (1989, p.2) as aulas de matemática 

têm sido meramente expositivas, e os professores apresentam uma prática 

puramente transmissiva, “o aluno não vivencia situações de investigação, 

exploração e descobrimento”. 

O Ensino da Matemática não pode ser apresentado e vivenciado 

como algo pronto e acabado, porém é esse pensamento que tem 

prevalecido entre os docentes. Miguel (2011, p.419) afirma que o 

pensamento que impera entre professores é que “o conhecimento 

matemático é exato não há o que questionar ou discutir”.  
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Assim, muitos professores de matemática ainda resistem à 

aplicação das novas tendências, ao reproduzirem uma prática tradicional 

descontextualizada, ocasionando vários problemas, entre eles, podemos 

citar: 

 

[...] os problemas na formação do professor, resistência por 

parte de gestores escolares, [...] defasagem da escola em 

relação à assistência material, a falta de orientação 

pedagógica aos professores, como também a busca dos 

mesmos por essa orientação por medo ou comodismo. 

(MIGUEL, 2011, p. 418). 

 

É preciso promover no Ensino da Matemática o saber pensar e 

questionar; de forma criativa, crítica e contextualizada. Ubiratan 

D’Ambrósio (1986) afirma que a matemática deve servir para melhorar a 

qualidade de vida do ser humano, e que não deve ser tratada e ensinada de 

modo descontextualizado, impedindo a formação do conhecimento do 

aluno.  

As aulas de matemática precisam promover diálogo, 

questionamento, confronto. Para os PCN: 

 

[...] a comunicação tem grande importância e deve ser 

estimulada, levando-se o aluno a ‘falar’ e a ‘escrever’ sobre 

matemática, a trabalhar com representações gráficas, 

desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar 

dados”. (Brasil, 2000, p.19). 

 

Acredita-se que o professor precisa avaliar sua prática e buscar nas 

atuais tendências apoio para melhorá-la. Trazer para sala de aula os 

diversos momentos históricos vividos pelo ser humano que o levou a 

construir conceitos matemáticos e como esses o ajudaram a resolver 

problemas e ter uma melhor condição de vida. Dessa forma, o aluno 

compreenderá a importância da matemática para a vida e conquistará 

novas atitudes em relação aos conceitos matemáticos. 

Diante das pesquisas e reflexões citadas pelos autores 

supracitados, percebe-se que os docentes ainda resistem ao uso das novas 

metodologias, seja por falta de conhecimento (o que pode ser buscado) ou 



 - 134 -  

por comodidade; e, por isso, possuem resistência de aplicá-las no 

cotidiano da sala de aula.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A matemática é desenvolvida e estudada a partir da necessidade 

humana, e por essa razão deve ser observada e aplicada através das 

relações interpessoais. As Tendências Atuais da Educação Matemática 

permitem ao professor e ao aluno a construção, reconstrução e aplicação 

de conceitos matemáticos no cotidiano, bem como proporciona lecionar 

com materiais manipuláveis, jogos, ferramentas tecnológicas, etc além de 

impulsionar o educador e o educando a conceber a matemática como um 

saber inerente à vida humana.  

 No entanto, acredita-se que a Metodologia do Ensino da 

Matemática apresentada e desenvolvida no contexto escolar ainda é 

mecanizada e não contempla as necessidades do aluno para que tenha uma 

aprendizagem significativa efetivada através das aulas. Dessa forma, crê-

se que a didática aplicada contempla a presença dos conteúdos 

conceituais, mas existe uma grande ausência dos conteúdos 

procedimentais e atitudinais que levam o aluno a perceber, aplicar, 

construir e significar o conhecimento matemático.  

 De acordo com o presente estudo observou-se que os docentes são 

resistentes às mudanças por vários motivos, um deles é o problema na 

formação desse profissional, que em geral foi Formalista Clássica durante 

a Educação Básica e a Graduação; mas, é preciso ir além das falhas e abrir-

se às novas metodologias que trazem não só inovações, mas, sobretudo, 

aprendizado significativo.  
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CAPITULO 9 

 

SURDOS X ENEM: A VIDEOPROVA EM LIBRAS COMO 

INSTRUMENTO DE ACESSIBILIDADE PARA OS 

PARTICIPANTES SURDOS 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do final da década de 1980 o sistema de avaliação 

brasileiro vem sendo modificado, adotando medidas destinadas à 

melhoria da qualidade na educação (MARTINS; LACERDA, 2015). 

Entre as medidas estão à criação de políticas de avaliação educacional 

destinadas a avaliar o desempenho dos estudantes tanto na educação 

básica, quanto no ensino superior. É a partir da promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN nº 9394/96) que o 

sistema educacional brasileiro passa a ser orientado por políticas públicas 

de avaliação do ensino-aprendizagem.  

Como traz Neto, Junqueira e Oliveira (2016),  

 

O governo federal vem desenvolvendo esforços nos últimos 

anos para ampliar não somente o número de testes como a 

quantidade de alunos testados. Inicialmente, no final dos 

anos 1980, foi criado o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb). Com o passar dos anos, o governo federal 

desenvolveu um vasto conjunto de instrumentos para medir 

o desempenho dos estudantes da educação básica: o Exame 
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Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (Encceja), o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), a Provinha Brasil e a Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA) (p. 23). 

 

 Essas avaliações são organizadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado 

ao Ministério da Educação (MEC). Em uma análise histórica desde a 

década de 1980 destacamos as principais avaliações utilizadas no sistema 

educacional brasileiro nas três últimas décadas. 

 

Tabela 1 – Principais avaliações educacionais nas últimas três décadas 

Ano Políticas de Avaliação Educacional 

1988 Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Público de 1º Grau 

(Saep/MEC) nos estados do Paraná e Rio Grande do Norte; 

1990 Primeiro ciclo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb).  

1998 ENEM em sua primeira versão de avaliação em alta escala sob 

um patamar geral dos egressos da Educação Básica. 

2002 Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens 

e Adultos (Encceja) realizado para aferir competências, 

habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o 

Ensino Fundamental ou o Ensino Médio na idade adequada. 

2005 Após um longo trabalho de aperfeiçoamento, é planejada a 

Prova Brasil (sistema definido de avaliação em larga escala de 

aplicação bianual).  

2007 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Esse 

índice é então usado pelo poder público como indicador para a 

verificação do cumprimento das metas fixadas no Termo de 

Adesão ao Compromisso “Todos pela Educação” do MEC 

(Inep, 2012). 

2009 O ENEM teve reestruturações metodológicas e teóricas em 

2009 com o objetivo de aproximar a sua matriz das proposições 

das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio; 
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2013 Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) uma prova 

aplicada a alunos do 3º ano do Ensino Fundamental que avalia 

os conhecimentos do estudante em leitura, escrita e 

matemática. 

Fonte: Produzido pelos autores (2018). 

 

Essas avaliações surgem com a nova configuração do Estado 

brasileiro em que se defende o acompanhamento e a formulação de novas 

políticas públicas que atendam as realidades educacionais surgidas a partir 

das demandas apresentadas nos indicadores das avaliações em escala 

nacional. Entendemos então, como afirma Silva e Melleti que: 

 

A postura do Estado brasileiro segue a seguinte ideia: a 

sociedade e os educadores foram atendidos no que concerne 

à reivindicação histórica da ampliação de acesso à educação, 

mas, as escolas, alunos e professores, em contrapartida, 

devem prestar conta de tal investimento, por meio dos 

resultados obtidos da avaliação em larga escala (SILVA; 

MELLETI, 2014, p. 53). 

 

Para esse estudo, traremos como centralidade o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), com ênfase na nova proposta para avaliação 

de estudantes surdos e com deficiência auditiva por meio da videoprova19 

do ENEM em Libras a partir de 2017. O exame surge no ano de 1998 após 

a promulgação da LDBN nº 9394/96. A proposta apresentada naquele ano 

e que se seguiu consolidada até 2009 era de avaliar anualmente ao final 

da escolaridade básica as competências e habilidades individuais dos 

estudantes, embasadas em questões interdisciplinares, que explicitem 

situações cotidianas e uma redação realizada pelos discentes egressos do 

Ensino Médio (SILVA; MELLETI, 2014).  

Em 2009, o ENEM passa por reestruturações teóricas e 

metodológicas no qual se tem o objetivo de aproximar a matriz do exame 

das proposições das Diretrizes Curriculares do Ensino Médio.  Após essas 

                                                                 
19 A utilização do termo é previsto de acordo ao uso pelo INEP ao se referir ao novo 

recurso no ENEM 2017. 
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transformações, o ENEM passa a ser não só um indicador educacional do 

desempenho dos estudantes egressos da educação básica, mas também, se 

torna um instrumento para o ingresso no ensino superior. Atualmente, a 

avaliação é utilizada por algumas universidades como processo de seleção 

para o ensino superior (substituindo o vestibular), bem como serve de 

critério para a distribuição de bolsas integrais e parciais no Programa 

Universidade para Todo (ProUni) (SILVA; MELLETI, 2014). 

Com a nova configuração, o ENEM passou a ser o principal meio 

para o ingresso nas várias universidades públicas do país, sua adesão foi 

gradativa e hoje é a principal porta de entrada para quem deseja cursar 

universidade pública ou através do custeio de bolsas em faculdades 

particulares por meio do ProUni e adesão ao financiamento por meio do 

Programa de Financiamento Estudantil (FIES). No que diz respeito a 

temática tratada nesse estudo, traremos uma exposição sobre a nova 

proposta de prova adotada pelo INEP para melhoria da acessibilidade dos 

estudantes surdos e com deficiência auditiva, as chamadas videoprova em 

Libras estabelecida em caráter experimental a partir do ENEM 2017 

através do Edital nº 13, de 7 abril de 2017. 

Nas edições anteriores o ENEM se configurava a partir da oferta 

do atendimento especializado por meio da prova impressa em língua 

portuguesa, apenas oferecendo o tradutor-intérprete de Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) para os estudantes surdos ou com deficiência auditiva. 

A nova proposta surgida em 2017, busca à melhoria das condições de 

acessibilidade para estudantes surdos e com deficiência auditiva. 

A pesquisa traz inicialmente um debate sobre a inserção dos 

estudantes surdos no ensino superior ao longo dos anos, bem como, traz 

como se configura a proposta da videoprova em Libras como meio 

acessível. Desse modo, esse estudo tem o objetivo de apresentar e analisar 

a videoprova em Libras como instrumento de acessibilidade sugerido pelo 

INEP a participantes surdos, buscando contribuir com a área dos estudos 

surdos.  
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1. METODOLOGIA 

 

Nosso objeto de pesquisa configura-se com o ENEM e sua nova 

proposta de instrumento de acessibilidade – a videoprova em Libras para 

candidatos surdos ou com deficiência auditiva. A escolha da temática é 

resultado de um trabalho realizado na disciplina Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL). A escolha do exame se deu pela sua importância 

enquanto política de avaliação para o ingresso no Ensino Superior e as 

dificuldades encontradas pelos estudantes surdos na realização da prova. 

Historicamente, as avaliações de pessoas surdas no Brasil para 

ingresso no ensino superior estão baseadas em políticas públicas de 

acessibilidade a pessoas com deficiência. Segundo Martins e Lacerda 

(2015, p. 85) “isso têm se organizado em meio às diferentes interpretações 

da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua 

brasileira de sinais (Libras), e do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, que a regulamenta”. 

Realizamos inicialmente um levantamento bibliográfico sobre 

ENEM x Surdos em que encontramos pouquíssimas pesquisas sobre o 

tema, principalmente no que se refere a videoprova em Libras. As 

plataformas de pesquisas foram o Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), em que encontramos duas obras relacionadas ao tema e o 

Google Acadêmico em que encontramos três obras que subsidiaram o 

embasamento teórico utilizado. Entre os principais autores utilizados se 

destacam Martins e Lacerda (2015); Rocha e Lacerda (2016) e Duarte 

(2018).  

Realizamos uma busca documental para compreendermos melhor 

a consolidação do ENEM como instrumento de avaliação para estudantes 

surdos e a inserção no ensino superior. Destacamos como importante 

nesse estudo, o Aviso Circular nº 277/MEC, o Decreto nº 5.626 e o Edital 

nº. 13, de 7 de abril de 2017. 

Além disso, foram realizadas pesquisas nos sites do MEC e do 

INEP para compreensão teórica, técnica e logística de como se estrutura 
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a videoprova do ENEM em Libras, pois nos documentos oficiais, como o 

edital, não foi disponibilizada informações concretas de como se estrutura 

a videoprova em Libras e também de como essa seria aplicada aos 

estudantes durante os dias de realização do exame. Mencionando apenas 

o caráter experimental da prova a ser proposta como novo mecanismo de 

acessibilidade para os estudantes surdos a partir do exame de 2017. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Aviso Circular nº 277/MEC, publicado em 08 de maio de 1996, 

propõe orientações aos reitores, com vistas à eliminação de barreiras ao 

ingresso das pessoas com deficiência ao Ensino Superior e, quanto às 

pessoas surdas, sugerindo a presença de intérprete de Libras no processo 

de avaliação e a flexibilidade nos critérios de correção da redação e das 

provas discursivas dos candidatos com deficiência auditiva (MARTINS; 

LACERDA, 2015). 

A legislação o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, 

 

[...] trata especificamente do uso e da difusão da Libras e da 

língua portuguesa para o acesso das pessoas surdas à 

educação. Reforça a noção de garantia do direito ao 

intérprete de Libras, como também propõe a adoção de 

“mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de 

segunda língua [...] e de mecanismos alternativos para a 

avaliação” (MARTINS; LACERDA, 2015, p. 87-88). 

 

 Tais políticas vêm ao encontro de uma defasagem vivenciada 

pelos surdos há séculos, inclusive nos dias de hoje, pois muitos nascem 

em lares que são desprovidos do conhecimento de sua língua, de sua 

história e de sua cultura, o que gera sérias consequências ao seu 

desenvolvimento linguístico-cognitivo (ROCHA; LACERDA, 2016). 

Buscando democratizar o acesso de pessoas surdas ao ensino superior, 

atualmente a legislação brasileira propõe a oferta de vestibulares por meio 

de uma proposta bilíngue acessível às pessoas fluentes em língua de 

sinais, todavia, isso ainda é visto como desafio diante de um modelo 
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educacional historicamente delimitado por práticas pouco acessíveis e de 

um cenário político de confronto de concepções acerca do processo de 

escolarização desses indivíduos. 

Em um estudo realizado por Martins e Lacerda (2015), os autores 

apontam que o ENEM é um exame organizado de modo a instigar o 

participante a estabelecer conexões entre o conteúdo curricular e o saber 

vivido em seu cotidiano, tendo por base questões sistematizadas a partir 

dos saberes mais simples até os mais complexos. Exige uma leitura de 

mundo que se revela pouco favorecida pelo processo educacional 

inclusivo vigente, quando consideradas as médias apresentadas pelos 

estudantes surdos. Os autores também apontam que poucos são aqueles 

que conseguem, com uso da nota obtida no Enem, ingressar em cursos 

superiores. Os dados analisados por eles mostram a discrepância na 

preparação educacional de estudantes sem deficiência, quando 

comparados aos estudantes surdos. 

A partir do ano de 2017 o ENEM passa a ofertar um novo 

instrumento de acessibilidade no que se refere ao atendimento 

especializado a pessoas surdas ou com deficiência auditiva. A proposta 

surge de maneira experimental em que os estudantes surdos ou com 

deficiência auditiva podem optar pela videoprova em Libras. Segundo o 

edital do exame de 2017 no capítulo 2 que traz os apontamentos sobre o 

atendimento aos participantes surdos temos, 

 

2.2.2.1 Sem prejuízo da oferta de tradutor-intérprete de 

Libras, bem como das provas impressas, o Inep poderá 

oferecer ao PARTICIPANTE surdo ou deficiente auditivo, 

em caráter experimental, dispositivo contendo vídeo com a 

tradução de itens do Enem 2017 em Libras. 

2.2.2.2 Para participar da aplicação experimental do 

dispositivo citado no item 2.2.2.1, o PARTICIPANTE surdo 

ou deficiente auditivo deverá manifestar interesse no ato da 

inscrição (BRASIL, 2017). 

  

Essa nova experiência de acessibilidade aos estudantes é resultado 

de vários anos de lutas e resistência dos movimentos surdos por todo o 

Brasil. Os vestibulares por vídeos provas em Libras começam a ser 
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defendidos a partir das questões legais como previsto no Decreto nº 

5.626/2005, o reconhecimento dos duros terem como primeira língua 

materna respeitada a Libras. Dessa maneira, Rocha e Lacerda (2016) 

afirmam que: 

 

a língua dos surdos, que historicamente foi marginalizada, 

começa a adentrar os espaços acadêmicos. Além dessa 

língua estar presente em algumas salas de aula, pela 

presença obrigatória do intérprete de Libras (Língua 

Brasileira de Sinais) (BRASIL, 2005), é possível encontrar 

alguns exames vestibulares, que tradicionalmente eram 

realizados somente em Língua Portuguesa escrita, serem 

ofertados também em Libras. Em 2010, a Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM) e 2013 a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a contar com a tradução 

em formato vídeo-gravado em Libras (p. 711). 

 

 Essas experiências em outras universidades fez o INEP em 

parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e o 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) apresentarem a partir 

do ENEM 2017 uma nova proposta de acessibilidade a partir da 

videoprova em Libras como alternativa de escolha para participantes 

surdos ou com deficiência auditiva. Para Duarte (2018) a videoprova é 

uma conquista após anos de lutas políticas e sociais na construção de uma 

Educação Inclusiva de âmbito nacional com o acesso do candidato visual 

(surdo) às questões do ENEM em vídeo Libras. 

 

2.1. O que é a videoprova Libras? 

 

A videoprova em Libras foi uma das novidades do Enem 2017. 

Em sua primeira edição, segundo o INEP, o recurso foi escolhido por 

1.897 participantes surdos ou com deficiência auditiva que tiverem 

inscrições confirmadas. De acordo com o Edital nº. 13, de 7 de abril de 

2017 o exame contou além do novo recurso, com outras opções já 

utilizadas em edições anteriores, como o tradutor-intérprete de Libras, que 

teve 1.489 solicitações, e o recurso de leitura labial, escolhido por mil 



 - 145 -  

pessoas. Segundo o INEP, cerca de 52 mil participantes solicitaram 

atendimento especializado para o Enem em 2017. Desses, 4.957 são 

deficientes auditivos e 2.184 são surdos (BRASIL, 2018). 

O novo recurso de acessibilidade do ENEM foi desenvolvido pelo 

INEP em parceria com professores, pesquisadores e especialistas da 

UFSC e do INES, entre outros. Como já citado anteriormente, algumas 

instituições de educação superior têm usado o recurso em seus 

vestibulares, entre elas a própria UFSC e a Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). 

Para Rocha e Lacerda (2016, p. 713) essa nova estrutura de 

 

[...] aplicação de provas diferenciadas (nesse caso, com a 

vídeo-gravação de vestibulares em Libras) vem ao encontro 

de tal lacuna vivenciada pelos surdos, que historicamente 

foram negligenciados (cenário que vem mudando por força 

de Lei); pela aquisição de linguagem que ocorre em sua 

maioria tardiamente e que prejudica a aquisição de 

conceitos mais elaborados e, ainda, pela metodologia oral 

empregada na maioria das escolas brasileiras, que é 

incoerente com o canal de comunicação usado pelos surdos 

para aquisição de língua. 

 

Logo, o ENEM busca a partir da videoprova em Libras, amenizar 

uma situação de exclusão vivenciada por muitos estudantes surdos que 

anteriormente só tinham como recurso a prova impressa em língua 

portuguesa, e o auxílio do intérprete de Libras que os auxiliavam na 

resolução da prova. Sobre como é realizada a escolha desse intérprete “[...] 

não há ainda, no Brasil, nenhuma regulamentação federal quanto à sua 

atuação nesses processos de seleção, sendo que o mesmo pode realizar a 

interpretação integral da prova, ou apenas a interpretação de palavras, ou, 

ainda, a interpretação das informações orais que são ditas aos demais 

candidatos no dia da prova” (ROCHA; LACERDA, 2016, p. 718). 

A videoprova em Libras surge para tentar ampliar a acessibilidade, 

amenizar os problemas linguísticos encontrados por estudantes surdos 

para realizarem a avaliação em sua segunda língua, bem como a busca 

pela equiparação de oportunidades quanto ao acesso ao ensino superior. 
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Tal proposta nasce por meio da materialização social das políticas 

públicas que sinalizam e visam garantir melhorias no ingresso de pessoas 

com deficiência na educação superior. E assim,  

 

No campo da surdez, as políticas públicas – que, diga-se de 

passagem, são bastante recentes (boa parte tem menos de 15 

anos de existência) –, aos poucos começam a transformar 

um cenário exclusivamente dedicado a levar o deficiente 

auditivo a ouvir (oralista) em espaços que contemplem, 

mesmo que de forma mínima, a Língua de Sinais (acessível 

aos surdos) – abrindo a perspectiva de criação de espaços 

sociais bilíngues (ROCHA; LACERDA, 2016, p. 711).  

 

Não devemos no momento, como traz Duarte (2018) nos 

preocuparmos em tecer críticas sobre os profissionais tradutores-

intérpretes que produziram a tradução da prova colocando inúmeras 

colocações sobre a Libras por eles sinalizadas. Mas sim, abrirmos o debate 

que o ENEM em videolibras não resolverá a grande problemática das 

dificuldades encontradas na inserção dos estudantes surdos nas 

universidades. É pertinente abrirmos uma discussão de como se encontra 

a qualidade da educação bilíngue ofertada e como esses estudantes se 

encontram inseridos na sua escolarização durante toda a educação básica. 

 

2.2. Do funcionamento da prova 

 

Cada participante recebe um notebook para fazer as provas. As 

orientações, os enunciados das questões e as alternativas de respostas são 

todas apresentadas em Libras, por meio de vídeos como podemos ver na 

figura 1, gravados em DVDs. De acordo com o INEP, o menu do vídeo é 

simples, fácil e autoexplicativo. Junto com o notebook e os DVDs, o 

participante também recebe o caderno de questões, a folha de redação e 

cartão-resposta, onde deverá marcar as respostas. Além disso, o 

participante pode escolher qual área do conhecimento fazer primeiro e 

pode assistir aos vídeos na ordem que preferir. 

A prova é aplicada em ambientes especialmente preparados para 

garantir sigilo, autonomia e segurança. A sala pode ter até 20 participantes 
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usando o recurso, e nela atuam dois intérpretes, três fiscais e um técnico 

de informática. Os intérpretes fazem a mediação entre ouvintes e usuários 

de Libras. Esses profissionais não auxiliam os participantes na tradução 

das questões da prova. 

 

Figura 1 – Exemplo da videoprova disponibilizada no YouTube pelo 

INEP 

 
Fonte: INEP – YouTube (2018) 

 

No estudo realizado por Rocha e Lacerda (2016) por meio de uma 

pesquisa em que se entrevistaram estudantes que utilizaram vídeo provas 

em Libras como vestibulares próprios para ingresso em universidades 

como a UFSC e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Mostra 

que parte dos estudantes apresenta uma avaliação positiva sobre esse 

instrumento de acessibilidade. Os autores destacam que 

 

É inegável a preferência dos surdos pelo vestibular vídeo-

gravado em Libras, no qual todo o conteúdo é traduzido da 

Língua Portuguesa escrita para a Libras (com exceção da 

UFSC, que não traduz as questões de Língua Portuguesa, e 

da UFSM, que não realiza a tradução da língua estrangeira 

– em ambas, a segunda língua é avaliada na própria língua, 

ou seja, não há traduções destas), apontado pelos candidatos 

como o meio mais eficaz para participação em processos de 

seleção (ROCHA; LACERDA, 2016, p. 715). 
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 No que diz respeito ao ENEM, tal avaliação ainda é muito recente 

quanto ao posicionamento de participantes surdos que realizaram a prova 

como primeira experiência. O próprio MEC, junto ao INEP, 

disponibilizou um Questionário de Avaliação, no mesmo formato – com 

perguntas e respostas apresentadas em Libras – ficando disponível na 

Página do Participante. Para acessar o questionário é preciso que o 

participante que tenha realizado a videoprova informe o seu CPF e senha. 

 Além disso, a videoprova tem o mesmo número, ordem e valor de 

questões da prova regular, além da garantia de qualidade e normas de 

segurança máxima de todas as provas do Enem. É importante ressaltar que 

não são integralmente traduzidas as questões de língua estrangeira 

moderna. Nesses casos, somente os trechos originalmente em português 

são traduzidos para Libras. 

O INEP, por meio da sua página oficial, havia comunicado que 

para os participantes se familiarizassem com o novo recurso antes da 

aplicação das provas em 2017, podiam praticar com 60 questões de 

edições anteriores do exame, disponíveis na página da UFSC na internet. 

A única diferença entre o simulado e a prova é que as respostas às questões 

do estudo podem ser marcadas no próprio computador, e no ENEM os 

participantes marcam no cartão-resposta (BRASIL, 2018). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ENEM em videoprova, como afirma Duarte (2018) não 

resolverá a grande problemática da não inserção dos estudantes surdos nas 

universidades. A comunidade surda e todo o movimento, infelizmente, 

está lutando numa arena linguística não compreendendo, ainda, que a 

problemática não é a falta da Libras no processo, mas o direito 

constitucional a educação de qualidade em língua de sinais. Dessa 

maneira, apesar da conquista histórica da adequação da prova do ENEM 

em vídeo Libras, ainda são muitos os desafios a serem superados.  

É necessário primeiramente o cumprimento legal das leis que 

garantam uma educação bilíngue aos estudantes surdos desde os seus 
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primeiros anos da educação básica. O ENEM é um exame que exige como 

parte da sua matriz as experiências de vida do estudante, associados aos 

conhecimentos materializados e construídos na escola. De nada adiante 

uma prova em vídeo Libras, se os estudantes surdos não conseguem 

alcançar o desempenho proposto nas médias nacionais de avaliação do 

exame.  

Além disso, concordamos com o que coloca Martins e Lacerda 

(2015) quando dizem que com a adoção de medidas como, a exemplo, a 

videoprova do ENEM em Libras, o número de interessados e aprovados 

no exame poderá até crescer, já que as condições de acessibilidade se 

tornam mais favoráveis. Contudo, permanece a indagação sobre a 

qualidade da educação ofertada a esses estudantes, e os modos como às 

avaliações de larga escala podem ser efetivamente sensíveis a essa 

qualidade. 

Dessa forma, a proposta desse artigo não foi fazer uma crítica aos 

profissionais tradutores-intérpretes que realizaram as filmagens e apontar 

como afirma Duarte (2018) que a Libras, por eles sinalizadas, é regional, 

imperfeita, problemática, poluída e/ou desestruturada. A finalidade é 

assinalar que se faz necessário chamar atenção para o ensino de Libras no 

Brasil e a oferta de uma educação bilíngue que deve ser reconhecida pelos 

seus usuários como status de língua, não só no discurso, mas na prática 

dentro da sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

 

O descarte incorreto do óleo de cozinha, tem gerado discussões a 

cerca da preservação do meio ambiente, uma vez que está ação pode gerar 

vários problemas, como redução da passagem de luz nos manciais 

aquáticos, levando a redução da taxa de oxigênio na água e assim a 

mortalidade de espécies marinhas, além disso causa entupimento das 

redes de esgotos (OZAGO E PINO, 2008). 

Uma alternativa a este resíduo doméstico é a produção de sabão 

caseiro por se tratar de um processo simples, porém é preciso que haja 

uma consciência ambiental que propicie um incentivo para esta prática 

(VALLE, 2014). A literatura aponta diversas vantagens relacionados a 

produção de sabão a partir do óleo usado, tais como: economia de água, 

visto que este gera menos espumas que o sabão industrializado, geração 

de renda, uma vez que algumas pessoas o comercializam, diminuição dos 

resíduos que são levados ao aterro sanitário, dentre outras (REIS, 2009). 

A educação ambiental pode ser o agente transformador do 

processo educativo, pois conduzem a observação do meio ambiente e suas 

transformações. Desta forma o ensino de química deve ser uma 
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ferrramenta que desperte no aluno uma responsabilidade social e 

ambiental. A transformação do sistema produtivo exige profissionais 

qualificados, desta forma aumentou-se o debate sobre a formação que 

contemple num único currículo a orientação profissional e humanitária, 

superando assim a dicotomia entre educação profissional e propedêutica 

(FERREIRA, 2014). 

RIBEIRO E PONTES (2016) relatam que a inserção dos 

universitários em projetos de extensão, permite uma visão humanitária e 

faz com que o discente possa propor uma estratégia eficiente em situações 

de problemas reais que permitem a contextualização, além de estimular o 

questionamento de investigação.  

O principal objetivo deste trabalho foi promover o diálogo 

interdisciplinar, fortalecendo a formação do discente como sujeito 

transformador da sociedade e desenvolvendo competências para educação 

ambiental e sustentabilidade, a partir de oficinas de reciclagem o óleo 

vegetal utilizado em frituras para a produção de sabão ecológico numa 

comunidade carente. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um trabalho qualitativo e experimental, realizado pelas 

disciplinas de Análise Ambiental e Química Analítica do curso de 

Biomedicina do Centro Universitário CESMAC e aplicado na 

comunidade assistida pela Associação Espírita Nosso Lar, localizada no 

bairro do Vergel do Lago em Maceió/AL. 

Realizaram-se visitas técnicas ao local para identificação e 

diagnóstico da comunidade. Após fechado o diagnóstico, as variáveis 

selecionadas para o trabalho foram a necessidade de material de limpeza 

na lavanderia comunitária e do redirecionamento do descarte o óleo de 

cozinha utilizado. 

Relato de experiência: Após a determinação dos objetos do 

trabalho, houve o lançamento, para os acadêmicos do curso de 

Biomedicina, do concurso para a criação de slogan e logomarca do sabão 
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que seria produzido pelo Projeto integrador em educação ambiental para 

a reutilização do óleo de cozinha na produção de sabão: sustentabilidade, 

empreendedorismo e renda. Concomitante ao lançamento do concurso, 

também iniciou-se uma campanha de arrecadação de óleo de cozinha já 

utilizado. 

Posteriormente foram realizadas oficinas de fabricação de sabão 

utilizando óleo de cozinha coletado pelos alunos. Nas oficinas, os 

discentes foram divididos em grupos de cinco alunos, onde além de 

produzir o sabão também gerou-se uma discussão sobre as consequências 

do descarte inadequado de óleo de cozinha no meio ambiente, para que 

então os discentes pudessem ser multiplicadores do conhecimento.  

Após o treinamento dos discentes, foram realizadas atividades na 

comunidade, onde os moradores receberam orientações sobre coleta 

seletiva, impacto ao meio ambiente provocado pelo descarte inadequado 

do óleo utilizado para fritura, enfatizando os efeitos para os lençóis 

freáticos e as águas superficiais; além da oficina de produção de sabão a 

partir do óleo arrecadado pelos alunos e pela comunidade.   

 Procedimento para produção do sabão ecológico: em um 

recipiente de plástico foram colocados 56 g de soda cáustica e 80,0 mL de 

água fria, mexendo até dissolver por completo. Este procedimento gera 

gases tóxicos, por isso foi realizado em um ambiente aberto, com fluxo de 

ar constante. Em seguida, dissolveu-se 17,5 g de barrilha de carbonato de 

sódio em 55,5 mL de água fria. Em um recipiente plástico foram 

adicionados 300,0 mL de óleo usado, em seguida acrescentou-se a solução 

de soda cáustica, seguida da solução de carbonato de sódio. A mistura foi 

mexida por 15 minutos. Depois foram acrescentados 3,5 mL de essência 

de eucalipto mexendo por mais 10 minutos. O produto final foi colocado 

em recipientes plásticos e deixado descansar por 12 horas. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O diálogo interdisciplinar põe em prática a integração entre 

sujeitos e saberes e promove uma percepção mais completa da realidade 
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e dos problemas da sociedade (HENRIQUE; NASCIMENTO, 2015).   As 

disciplinas de Química Analítica e Análise Ambiental, do segundo e 

quarto períodos do curso de Biomedicina do Centro Universitário 

Cesmac, propuseram práticas integradoras vinculadas ao Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) que trabalharam o tema transversal: homem, 

meio ambiente e tecnologia. 

Vinte e cinco alunos e quatro docentes estudaram sobre a 

problemática da poluição ambiental decorrente do descarte inadequado do 

óleo de cozinha utilizado e desenvolveram metodologias de como ensinar 

à comunidade sobre os danos gerados ao ambiente, além de instruir sobre 

sustentabilidade ambiental e econômica. Para Jacobi (2003) a educação 

ambiental é condição necessária para modificar um quadro de crescente 

degradação socioambiental e segundo a Lei nº 9.795/99, a educação 

ambiental envolve a promoção de processos pedagógicos que favoreçam 

a construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes 

voltadas para a conquista da sustentabilidade socioambiental e a melhoria 

da qualidade de vida.   

O concurso para criação do slogan e logomarca do sabão atuou 

como um recurso didático interativo, em que o alunato buscou conhecer 

sobre educação ambiental, reciclagem e sustentabilidade e aplicar de 

forma clara suas ideias em forma de imagens. Filho e Machado (2004) 

afirmam que “o objeto de aprendizagem tem a propriedade de, quando 

manipulado dentro de um contexto de busca de conhecimento, servir de 

mediação e facilitação para a formação e consolidação de um saber novo”. 

O slogan e a logomarca vencedores (Figura 1) definiu de maneira singular 

a essência do projeto. 
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FIGURA 1: Logomarca vencedora do concurso 

 

 
Fonte: Alunos do 2º período do curso de Biomedicina do Cesmac. 

 

A partir da produção do sabão no laboratório (Figura 2) foi 

possível trabalhar os conteúdos de concentração molar, diluição, 

estequiometria, reações de saponificação, ligações químicas, polaridade 

dos compostos, cinética de uma reação química, termoquímica, ecologia, 

sustentabilidade, economia doméstica, tratamento da água e esgoto e 

efluentes domésticos (LUCENA, 2014).  Conforme Henrique e 

Nascimento (2015), o ambiente multidisciplinar corrobora para formação 

integrativa e integradora, pois desenvolve no aluno competências e 

habilidades importantes para sua formação acadêmica, profissional e 

social.  
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FIGURA 2: Oficina de produção de sabão a partir do óleo usado em 

frituras com a participação dos alunos do curso de Biomedicina (2A e 2B), 

oficina sobre poluição ambiental realizada com os acadêmicos (2C) 

 
 

 

2A

aA 

2BB 
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Fonte: Autor próprio 

 

Posteriormente foram realizadas oficinas em horários e dias 

determinados para a comunidade, tendo como foco em primeira parte uma 

apresentação de conscientização sobre a preservação do meio ambiente, 

em seguida a oficina de fabricação do sabão ecológico. Foram realizadas 

cerca de 8 oficinas (ver Figura 4), que contou com a presença de mais de 

100 pessoas que residem no entorno da associação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2CB 
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FIGURA 4: Oficina de produção de sabão a partir do óleo usado realizada 

com a participação da comunidade (A, B, C e D) 

 

 
Fonte: Autor próprio 

 

 

 

A 

B 
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Fonte: Autor próprio 

 

 

 

C 
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FIGURA 5: Sabão embalado para doação 

 
Fonte: Autor próprio 

 

CONCLUSÃO 

 

A problemática, poluição ambiental e reciclagem, abordada neste 

projeto possibilitou a aplicação de práticas pedagógicas, que ajudaram o 

aluno a desenvolver competências de forma sistêmica. 

A responsabilidade socioambiental, o compromisso social e a 

promoção da sustentabilidade que a comunidade acadêmica tem com a 

humanidade, precisam estar implantadas nas Políticas Institucionais do 

Plano de Desenvolvimento Institucional e no Projeto Pedagógico do 

Curso. 

O Projeto Integrador em Educação Ambiental para a reutilização 

do óleo de cozinha na produção de sabão: sustentabilidade, 

empreendedorismo e renda está vinculado ao PPC de Biomedicina do 

Centro Universitário Cesmac ,viabiliza o diálogo entre os saberes e conta 

A 
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com a participação efetiva do alunato do curso e da comunidade, desde o 

armazenamento do óleo, até a presença nas oficinas do sabão ecológico e 

também encontra o desafio de formar multiplicadores da nova postura de 

conscientização da população em relação ao meio ambiente. 

  



 - 163 -  

REFERÊNCIAS 

 

 

ALAN, R. Projeto Sabão com Ciência: utilização do óleo de fritura para 

a fabricação de um sabão ecologicamente correto e como 

ferramenta de ensino para a educação ambiental e química, 

2012.9788562830105. 

BRASIL. Lei 9.795, de 22 de abril de 1999. Política Nacional de 

Educação Ambiental. Brasília, DF, 27 abr.1999 . Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm>. Acesso 

em: 25 mar.2018. 

FERREIRA, A.; C. RAMOS E.; A.; S. O ensino médio no brasil: em 

busca da inovação? High school in brazil: looking for 

innovation? Revista Qualidade Emergente, v. 5, n. 2: 23-35. 2014. 

FILHO, Clovis Soares e Sá; MACHADO, Elian de Castro. O 

computador como agente transformador da educação e o 

papel do objeto de aprendizagem. Disponível em < 

http://www.abed.org.br/seminario2003/texto11.htm> . Acesso em 

: 25 mar 2018. 

HENRIQUE, A.; L.; S.; NASCIMENTO, J.; M.; do. Sobre Práticas 

Integradoras: Um Estudo De Ações Pedagógicas Na Educação 

Básica. HOLOS, [S.l.], v. 4, p. 63-76, ago. 2015. ISSN 1807-

1600. Disponível em: <http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/ 

HOLOS/article/view/3188/1127>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

https://doi.org/10.15628/holos.2015.3188. 

JACOBI, P. Educação ambiental, cidadania e sustentabilidade. Caderno 

de Pesquisa, vol.118, p.189-205, mar. 2003. 

LUCENA, K.; P.; A. WALKER G.; M.;, FERNANDES E.. Alternativas 

ambientais: reciclagem do óleo de cozinha na fabricação de 

sabão. p. 08–14 , dez. 2014.2317-305x.  

MERCADANTE, R. Massa base para sabonetes. In Fabricando 

sabonetes sólidos. Projeto Gerart VII, [s.n], 2009. Disponível em: 

Acesso em: 06 abr. 2015.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.htm
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/%20HOLOS/article/view/3188/1127
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/%20HOLOS/article/view/3188/1127
https://doi.org/10.15628/holos.2015.3188


 - 164 -  

OZAGO, O. G. N; PINO, J. C. D. Trabalhando a química dos sabões e 

detergentes. Porto Alegre (RS): Fapergs, 72p, 2008.  

REIS, M.; C. A história do sabão. Naturlink. [s.n], 2009. Disponível em: 

http://naturlink.sapo.pt/Natureza-e-

Ambiente/Interessante/content/A-historia-do-sabao?bl=1 Acesso 

em: 23/03/2018. 

VALLE S.; C. Coleta e reciclagem do óleo de cozinha para produção de 

sabão na comunidade escolar dos bairros vila eliana/ nereidas 

(guaratuba - pr). Tese apresentada a Universidade Federal do 

Paraná, 2014. Acessado em 23/03/18. Disponível em: 

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/52544/R%20-

%20E%20-%20SORAYA%20CRISTINA%20DO%20VALLE. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  

https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/52544/R%20-%20E%20-%20SORAYA%20CRISTINA%20DO%20VALLE.%20pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/52544/R%20-%20E%20-%20SORAYA%20CRISTINA%20DO%20VALLE.%20pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/52544/R%20-%20E%20-%20SORAYA%20CRISTINA%20DO%20VALLE.%20pdf?sequence=1&isAllowed=y


 - 165 -  

CAPITULO 11 

 

O USO DO WHATSAPP NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: DESAFIOS DE SALA DE AULA 

 

 

Manoel Santos da Silva 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió - AL, Brasil 

Maria de Fátima Ferreira Novais de Barros 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió - AL, Brasil 

Marinaide Lima de Queiroz Freitas 

Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Maceió - AL, Brasil 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade contemporânea encontramos desafios constantes, 

principalmente, frente aos aspectos da educação e frente às novas 

tecnologias, que são temáticas de vários estudos no Brasil e no Mundo.  

Nesse sentido, o presente artigo busca apresentar os desafios do professor 

na sala de aula com o surgimento de novas tecnologias e aplicativos de 

interação online, e como estes podem contribuir no processo de ensino-

aprendizagem. Com os novos rumos da era tecnológica tem-se como 

intuito possibilitar novos recursos de ensino e aprendizagem, sendo que 

um deles, o WhatsApp, aplicativo de comunicação que permite troca de 

mensagens de textos, áudios, imagens, sons e vídeos. 

Assim, avaliaremos os impactos do uso do aplicativo WhatsApp 

nos celulares, a fim de oferecer subsídios para professores da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) no processo de ensino-aprendizagem. 

Reconhecendo este aplicativo como veículo de pesquisa e socialização 

dos trabalhos e identificando uma melhor apreensão da realidade e o 

desenvolvimento das potencialidades do educando, dos diferentes tipos de 

inteligência, habilidades e atitudes frente aos dias atuais. Avaliando o uso 
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do aplicativo como um facilitador na integração e aproximação entre a 

informação e a educação. 

Para alcançar os objetivos propostos desenvolvemos uma 

investigação qualitativa (CHIZZOTI, 2008), do tipo pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2007), com a intenção de constatar como as aulas de 

Português e História, de uma escola pública estadual de Maceió-AL, ao 

oferecer a Educação de Jovens e Adultos, de que maneira os alunos 

aproveitam esta tecnologia no processo de aprendizagem e visamos 

apresentar o WhatsApp como aplicativo de comunicação didático-

pedagógica viável ao ensino das disciplinas citadas. 

Verificaremos a utilização e uso do aplicativo “WhatsApp” que 

será usado nas turmas de Jovens e Adultos como ferramenta para facilitar 

a interlocução do ensino sistemático com a assimilação por parte dos 

estudantes. Entendemos que o papel do professor será contínuo no 

aperfeiçoamento de metodologias educacionais levando em consideração 

às restrições do corpo discente na utilização do aplicativo como 

ferramenta didático e acompanhando as transformações que os processos 

de ensino-aprendizagem vêm passando através do uso das Tecnologias da 

Comunicação e Informação e sua contribuição para o ensino em sala de 

aula. 

Recorreremos aos estudos de Mollica, Silva e Batista (2015), que 

discutem os diferentes sujeitos em ambientes virtuais. O que pensam sobre 

os internautas, sujeitos usuários da web em diferentes plataformas e sites, 

em quaisquer que sejam os gêneros virtuais e tipos textuais? Behar (2013) 

apresenta diferentes abordagens de competências em educação a 

distância, Mollica e Leal (2009) discutem o peso do letramento escolar e 

a forma como ele é assimilado e transferido para o cotidiano. Tfouni 

(2010) nos faz voltar para olhar o que acontece com adultos não 

alfabetizados que vivem em uma sociedade que se organiza 

fundamentalmente por meio de práticas escritas.  

Ou seja, uma sociedade letrada como afirmam Freitas, Santos e 

Moura (2007) que procuram desbravar as questões da língua e da 

apropriação da língua escrita por jovens e adultos em processo de 
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escolarização tardia, entre outros autores que subsidiam as concepções 

para a construção deste artigo. Através da experiência com turmas de EJA 

percebemos que a utilização do aplicativo apresentou resultados positivos, 

não apenas quanto aos resultados, mas, sobretudo, com a aceitação dos 

alunos, além de atrair a atenção por se tratar de algo inovador, enquanto 

estratégia de ensino. 

Nesse contexto, com a finalidade de enfrentar algumas das 

situações-limite impostas pelo cotidiano escolar, vimos, na utilização do 

aplicativo Whatsapp como recurso pedagógico, a oportunidade de 

fomentar uma maior aproximação dos alunos e de tentar conseguir chamar 

a atenção destes, para as questões desenvolvidas durante as aulas 

presenciais. 

 

1. WHATSAPP COMO TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: 

O USO EM SALA DE AULA 

 

A escola vem adotando posturas diferenciadas em relação às 

ofertas de ensino, uma delas é a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), que ganha a cada dia mais espaços significativos para 

manter sua oferta. A Educação de Jovens e Adultos proporciona 

oportunidades para quem está fora da sala de aula e para aqueles que 

precisam trabalhar para dar assistência ao seu lar. Muitos estudiosos 

apontam que as dificuldades no percurso vivenciado para garantir o direito 

permanente do acesso do aluno Jovem e Adulto. Para referenciar isto 

Freitas, Santos e Moura (2007, p. 6), confidenciam,  

Que com essa breve recuperação histórica das pesquisadoras, devo 

estabelecer a relação que o trabalho que realizam faz com o meu próprio, 

permanentemente ocupado com as perspectivas do direito à escolarização, 

o que implica assegurar o direito a ler e a escrever para todos os cidadãos 

brasileiros. 

Dessa forma, considerando que os sujeitos da EJA precisam 

participar ativamente de todo processo de ensino aprendizagem e que 

possam acompanhar os procedimentos didáticos em sala de aula, interessa 
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ao professor compreender que o aluno não chega à escola sem o saber do 

cotidiano. Além disso, nós temos atualmente, diversos recursos que 

melhoram nos procedimentos didáticos em sala de aula, pelo fato dele ter 

acesso às diversas tecnologias de informação e comunicação corroboram 

para o sucesso na sala de aula e na vida. Com a expansão das tecnologias, 

Mollica, Patusco e Batista (2015), enfatizam que, 

 

As estatísticas apontam que o percentual de pessoas 

conectadas via web por meio de diferentes plataformas vem 

aumentando, seja via computadores, Iphones, Smartphones 

e demais tecnologias que não param de surgir no mundo 

contemporâneo. (2015, p. 13).  
 

Nesta perspectiva o uso das tecnologias aumenta de uma forma 

grandiosa. Encontramos vários recursos que proporcionam um novo olhar 

para o processo de ensino, uma delas é a internet, pois para Costa e 

Mercado (2011, p. 5), “A Internet é um espaço social e cultural no qual as 

pessoas desenvolvem formas específicas de comunicação ou identidades 

especificas”. Por este lado, ampliam as possibilidades de uso da Internet, 

seja para uso no computador como também em conexões por celulares, 

que temos como objeto de pesquisa para este artigo, especificamente o 

Whatsapp, que teve muita aceitação por muitos usuários. Para Honorato e 

Reis (2014), 

 

O Whatsapp é um software para smartphones utilizado para 

troca de mensagens de texto instantaneamente, além de 

vídeos, fotos e áudios através de uma conexão via Internet. 

Considerado um aplicativo para celulares multiplataforma, 

o Whatsapp é atualmente compatível com todas as 

principais marcas e sistemas operacionais de smartphones 

do mundo, como o iPhone (iOS), Android, Windows Phone, 

BlackBerry e Nokia. (HONORATO e REIS, 2014).  

 

Morin (2011) discute a importância da linguagem audiovisual. O 

autor lembra que a educação deve sempre evidenciar o contexto, pois o 

conhecimento das informações e elementos isolados é insuficiente. 

Segundo ele é preciso relacionar as informações e os elementos em seu 
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contexto para que adquiram sentido. Morin (2011) destaca ainda a 

importância de acreditar nessas mudanças e transformações, pois, em 

muitos casos elas colaboram com o ensino e a aprendizagem. 

Estas ferramentas devem ser realizadas sincronicamente e 

harmonicamente, entre a escola, professor e o aluno. Nesta perspectiva, o 

professor é o mediador do conhecimento e saberes, apenas tem o papel de 

colaborar, não se torna o detentor do saber. O professor passa a 

compartilhar saberes e conhecimentos, expondo sua experiência de forma 

significativa para o processo de ensino em sala de aula. A atividade 

colaborativa (IBIAPINA, 2008) que surge com o propósito de constatar 

como acontecem as aulas em sala de aula, procurando intervir 

colaborativamente para organizar as aulas de Língua Portuguesa e 

História em uma escola pública estadual de Maceió - AL. 

Nessa perspectiva, torna-se uma proposta para que seja promovida 

a interação, e troca de ideias pelos alunos e professores, que estão em 

diferentes espaços e lugares físicos. Na prática, uma atividade 

colaborativa tem a intenção de que todos os envolvidos no processo 

possam refletir juntos sobre determinada temática utilizando uma 

interface que facilite a discussão, é quando entra o aplicativo WhatsApp, 

para atender esta demanda. Mas para que o sucesso ocorra Freire (1996, 

p. 96), enfatiza quem possui papel importante no aprendizado do aluno, 

pois, 

O bom professor é o que consegue enquanto fala trazer o aluno até 

a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um 

desafio, e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. 

Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 

Assim, demonstra um papel preponderante para que o aluno possa 

sentir-se acolhido no processo de ensino, pois para Caon e Santos (2015, 

p. 1), “O professor deve se constituir como facilitador ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem, no intuito de formar cidadãos cada vez 

mais criativos e críticos acerca da produção do conhecimento”. Com a 

socialização das informações entre os alunos e professores, o ganho torna-
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se visível pela aproximação entre ambos, e o momento de tirar as dúvidas 

deixa se ser apenas em sala de aula, porém, o professor precisa ser criativo 

para corresponder às expectativas dos alunos. Comum os relatos dos 

alunos que não apresentam motivação para acompanhar as aulas 

tradicionais. Por isso procuram utilizar celulares que acessam as redes 

sociais, cientes que este procedimento é proibido pela escola. Caon e 

Santos (2015), aconselham, 

 

Que nos apropriemos das diversas formas de comunicação 

disponíveis no mundo contemporâneo e que usemos os 

recursos tecnológicos não apenas no ensino de matemática, 

mas também em outras discussões, contribuindo para a 

formação de indivíduos críticos e questionadores. (2015, p. 

8) 
 

Dessa forma, “é necessário que o professor tenha abertura e 

flexibilidade para relativizar sua prática e as estratégias pedagógicas, com 

vistas a propiciar ao aluno a reconstrução do conhecimento”, diz Prado 

(2005, p. 16). O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

possibilita metodologias atraentes e que tornam o processo de 

aprendizagem prazeroso. 

A utilização das TIC na prática é uma estratégia que viabiliza a 

construção de conhecimento, criatividade e interatividade mediante o 

crescimento amplo na informação e sua relação com o conhecimento. Para 

Lévy (1999), a interatividade é algo que estabelece um maior 

envolvimento entre o sujeito participante e a troca de informação. 

Possibilita a construção do conhecimento desejado no processo de ensino-

aprendizagem.  

Os profissionais em educação precisam estar atentos aos 

constantes avanços tecnológicos para incorporar e aprender a lidar com 

esses recursos em sala de aula. Isso exige de nós educadores, a constante 

busca de melhores condições de aprendizagem para nossos alunos a partir 

da tecnologia.  

Neste ponto, é possível observar que cada vez mais, as escolas 

estão adquirindo equipamentos tecnológicos como data show, caixas 
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acústicas, tela, laboratórios de informática e TV exclusivamente para as 

aulas e atividades de pesquisa e de ensino. Nas aulas de Língua Portuguesa 

e História, os professores precisam estar constantemente se atualizando, 

utilizando-se de criatividade e dinamicidade, pois as disciplinas oferecem 

um leque de possibilidades, podendo ser trabalhadas de formas mais 

dinâmicas nas salas de aula, tendo em vista que os conteúdos, geralmente, 

envolvem várias áreas do conhecimento.  

O uso dessas tecnologias em contexto educativo, contribuem para 

o desenvolvimento de atividades e proporciona a integração entre os 

alunos para ampliar os conceitos, estratégias e aprendizado nas aulas. 

Contribuem também para uma aprendizagem mais dinâmica e, por vezes, 

até atuando como incentivo à maior participação dos alunos durante as 

aulas. 

 

2. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Para alcançar os objetivos propostos desenvolvemos uma 

investigação qualitativa (CHIZZOTI, 2008), do tipo pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2007), com a intenção de constatar como as aulas de 

Português e História podem utilizar um recurso com sucesso, em uma 

escola pública estadual de Maceió-AL, ao oferecer a Educação de Jovens 

e Adultos. Verificamos como os alunos aproveitam esta tecnologia no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Neste caso, buscamos apresentar o WhatsApp como aplicativo de 

comunicação didático-pedagógica viável ao ensino das disciplinas 

citadas, em vez de ter apenas como instrumento de descontração por parte 

do aluno. Sabemos que fazer a tecnologia passar pelos muros da escola, 

não é fácil, mas com o professor como mediador do processo poderá surtir 

efeitos positivos, e assim tirar o melhor proveito dos dispositivos móveis 

como ferramenta de compartilhamento de informações direcionadas para 

cada disciplina. 

A pesquisa aconteceu a partir de dois momentos distintos: 

primeiro, com o diagnóstico de quais redes sociais os alunos utilizavam 
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com maior frequência. Foram cinco turmas de educação de jovens e 

adultos de uma escola pública estadual de Maceió-AL, contando com a 

participação de 138 alunos, na faixa etária de 22 a 50 anos.  

 

Tabela 1 - Rede Social mais comum entre alunos pesquisados, em uma 

escola pública estadual de Maceió - AL, em 2015. 

Redes Sociais Frequência Valor Relativo 

Facebook 28 20% 

MSN 08 6% 

Twitter  04 3% 

Whatsapp 86 62% 

Nenhuma 12 9% 

Total 138 100% 

Fonte: Os autores – 2015. 

 

A partir do diagnóstico inicial, selecionamos uma turma da 

educação de jovens e adultos, com 25 alunos que utilizavam o aplicativo 

WhatsApp com frequência, que participaram de atividade propostas. 

A utilização desse aplicativo na sala de aula contribui de várias 

formas ao processo de ensino e aprendizagem do aluno. As imagens por 

seu caráter visual mexem com a curiosidade e a imaginação, despertando 

o interesse e criando motivação para as aulas, tanto para relembrar os fatos 

históricos quanto na manifestação escrita destes fatos. Assuntos 

relacionados à Pré-história como: o surgimento do planeta, as teorias 

criacionistas, as formas de comunicação entre outros, conseguem ser 

representados e trabalhados em sala de forma mais agradável para os 

alunos, sem contar que a partir daí trabalham-se os aspectos textuais, 

chamando atenção dos alunos, que acabam por assimilar os conteúdos de 

forma mais eficaz.  

Diante disto, foi criado um grupo no WhatsApp, com as seguintes 

as regras: participar das discussões com frequência, inserir apenas 

comentários que estivessem relacionados ao assunto proposto e buscar 

interagir com os colegas durante a conversação. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para alguns alunos, a disciplina de História é vista como 

enfadonha, monótona, decorativa, já Língua Portuguesa possibilita 

ampliar o diálogo, mesmo existindo aspectos que os afastem, como 

diversas regras que confundem no momento de escrever. Partindo do 

pressuposto dessa negatividade lançou-se uma proposta de atividade que 

visava dinamizar a participação enquanto uma possibilidade de tornar 

mais dinâmicas estas aulas. Para isto, os alunos foram desafiados para 

pesquisar gravuras rupestres e enviar para o grupo do WhatsApp, criado 

para interação nas atividades propostas. Cada aluno tinha a tarefa de 

interagir e comentar as gravuras enviadas pelos colegas tentando descobrir 

as mensagens transmitidas pelas pinturas postadas e elaborando diálogos 

coerentes ao relatar o contexto da pesquisa feita. 

 

Figura 1 - Apresentação da atividade 

 

Na Figura 1, os autores propõem que os alunos comentem sobre as 

imagens que fossem apresentadas, interagindo entre si, dessa forma 

construindo uma sequência que o leitor compreenda, mesmo que 

“dependendo do seu conteúdo o gênero textual pode ter características do 

tipo: narrativo, descritivo, argumentativo ou explicativo” (BEZERRA, 

2001, p. 44).  

Na próxima figura, esperava-se que os alunos conseguissem 

articular melhor o discurso, no entanto não foi o que aconteceu, mesmo 

consciente que o ato de escrever é tão difícil, segundo Dionizio e 

Hoffnagel (2006, p. 63), 

Temos que pensar em palavras novas, apropriadas e efetivas num 

turno extensivo como parte de uma interação que não está imediatamente 

visível para nós, uma interação que temos que imaginar. 

Neste caso não houve esclarecimentos claros é o que mostra a 

figura 2, apenas três expressões que não contribuem com a reelaboração 

de textos: “fazendo magia”, “sacrifício” e “sacrificando”. 
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Figura 2 - Discussão sobre a imagem 

 

Ainda na figura 2, é possível observar que o mesmo sujeito da 

pesquisa aponta duas vezes, a segunda faz uma menção à resposta de 

outro.  

 

Figura 3 - Dois desenhos rupestres 

 

Na figura 3, apenas um aluno apontou uma resposta, fazendo 

referência só para uma. Tardif e Lessard (2009) defendem que “a maneira 

de avaliar os alunos seria, amplamente, função do encaminhamento 

escolar previsto ou antecipado pelo e/ou para o aluno” (2009, p. 136). 

Mesmo que considere o comportamento dos alunos, cabe orientar sobre 

os encaminhamentos iniciais para que a avaliação seja válida no processo 

de ensino e aprendizagem. Lemos (1998), defende que, 

Muito se tem falado e escrito sobre as dificuldades da escola 

brasileira em cumprir sua tarefa de alfabetizar e de introduzir nas práticas 

efetivas de leitura e da escrita aqueles que delas estão excluídos, dada à 

marginalidade de sua tipificação em uma sociedade letrada. (1998, p. 16) 

Neste contexto, é necessário refletir sobre a prática de leitura e 

escrita em sala de aula, corroborando com o exercício do fazer diário na 

produção de sentidos. 

 

Figura 4 - Desenho rupestre 

 

Na figura 4, há uma tentativa de expressar o conceito, mas de 

forma indecisa quanto a sua imagem. É importante compreender que a 

produção de sentidos acontece a partir da orientação dada pelo professor, 

ciente que “as perguntas e respostas propostas pelo professor nada têm a 

ver com o uso da linguagem que fazem em seu cotidiano para solicitar e 

oferecer informações” (TERZI, 1995, p. 104). Cabe lembrar que a 

proposta inicial seria interagir, discutir e comentar as imagens postadas no 
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WhatsApp, no entanto, o objetivo não foi atendido. Segundo Signorini 

(1995, p. 174), 

A ideia do mal-entendido e da incompreensão, como desvio de 

uma norma de compreensão e entendimento, aponta justamente para essa 

crença num ideal de compreensão e entendimento que sempre pode e deve 

– ser reconstruído. 

Na figura 5, tem-se o início de uma tentativa de diálogo, mesmo 

que de forma simples, mas houve a intenção de comunicação entre dois 

alunos. Percebe-se que a interlocução com o texto e autor é possível, 

independentemente de qualquer texto. Geraldi (2003, p. 93) defende que 

“a característica básica dessa postura ante o texto é o objetivo do leitor: 

extrair do texto uma informação”. 

 

Figura 5 - Desenho rupestre 

  

Mesmo que a ideia era trazer um comentário sobre o que foi 

exposto, ficou a desejar pelo fato de não trazer informações válidas para 

o início de um diálogo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que a atividade colaborativa tem a intenção de que 

todos os envolvidos no processo possam refletir juntos sobre determinada 

temática utilizando uma interface que facilite a discussão, fica evidente a 

importância do uso do aplicativo WhatsApp para desenvolver atividades 

em sala de aula. No entanto, percebemos que faltou a participação mais 

efetiva por parte dos professores envolvidos na pesquisa, deixando que as 

atividades propostas ocorressem por conta dos alunos. 

Mesmo assim, através da experiência com turmas de EJA, 

notamos que a utilização do aplicativo apresentou resultados positivos, 

não apenas quanto aos resultados, mas, sobretudo, com a aceitação dos 

alunos, além de atrair a atenção por se tratar de algo inovador, enquanto 

estratégia de ensino. 
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Os resultados dos alunos nas diversas atividades realizadas, 

mostram que a avaliação perpassa por questões mais didáticas, pois nem 

todos tiveram a mesma iniciativa de elaborar e reelaborar sentidos. Os 

alunos atenderam positivamente ao convite para utilizarem o aplicativo e 

cabe ao professor enfatizar sua prática a partir de sequências didáticas que 

colaborem de forma significativa com o processo de ensino e 

aprendizagem. 
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CAPITULO 12 

 

DISCURSO DAS ABORDAGENS PSICOEDUCACIONAIS E A 

PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

 

Marily Oliveira Barbosa - UFSCar20 

Arlete Rodrigues dos Santos Santa Rosa - UFAL21  

 

INTRODUÇÃO 

 

As características apresentadas pelos estudantes com Transtorno 

do Espectro Autista (TEA22) diz respeito à díade composta por prejuízos 

acentuados nas áreas de interação social e comunicação, bem como 

padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades 

(BRASIL, 2012; GOMES; MENDES, 2010; APA, 2014; LAPLANE, 

2014). Aos estudantes que possuem esse quadro é assegurada em diversos 

dispositivos legais a matrícula em escola regular, bem como é preconizada 

sua inclusão escolar no que diz respeito ao acesso, permanência e 

aprendizado aos conteúdos escolares (BRASIL, 2011, 2012, 2015; 

BARBOSA; FUMES, 2016;). Cabe salientar que, dentro do TEA há o 

espectro, no qual cada estudante é único e possui singularidade quanto a 

presença e manifestação das características acima citadas. 

As políticas públicas brasileiras mencionam que para haver 

efetivação na inclusão dos estudantes com TEA faz-se necessário o acesso 

                                                                 
20 Doutora em Educação – UFSCAR – Professora Uninassau  
21 Mestre em Educação-  UFAL – Professora SEDUC – AL-  
22 O indivíduo com Transtorno do Espectro Autista ao longo dos anos recebeu diversas 

nomenclaturas, utilizadas geralmente como sinônimos, tais como: autista, indivíduos 

com autismo, síndrome do autismo, entre outros. Neste texto optamos por uniformizar o 

termo para transtorno do espectro autista (TEA), uma vez que a Lei 12764/2012 que 

instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro 

autista utilizou essa nomenclatura (BRASIL, 2012). 
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a sala de aula regular, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

a figura do profissional de apoio escolar em casos de necessidade 

comprovada (BRASIL, 2012; 2015). 

O AEE deve ser realizado preferencialmente na Sala de Recursos 

Multifuncionais (SRM), que “são ambientes dotados de equipamentos, 

mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado” (BRASIL, 2011). Trata-se de um 

serviço que objetiva contribuir para a inclusão escolar do público alvo da 

Educação Especial23, integrando a proposta pedagógica da escola.  

O profissional de apoio escolar diz respeito a um acompanhante 

que auxiliará na permanência no ambiente educacional e no acesso as 

atividades escolares dos estudantes com TEA (BRASIL, 2012; 2015). 

Sendo que há indefinições desse profissional, ocasionando por vezes 

sobrecarga de trabalho.  

Muitos estudos demonstram que o estudante com TEA é capaz de 

realizar diversos progressos no ambiente escolar (BRIDI, FORTES; 

BRIDI FILHO, 2006; GOMES; MENDES, 2010; BARBOSA; FUMES, 

2016). Dentre esses, destacamos a ampliação de suas interações sociais 

junto aos colegas de sala e a melhora nas condições cognitivas, inclusive 

em relação à interpretação de conteúdos mediados pela linguagem e pelo 

contexto social, representando assim um avanço no processo de inclusão 

destes estudantes.  

Para auxiliar no trabalho dos profissionais que atuam diretamente 

com o estudante com TEA há diversas abordagens psicoeducacionais que 

fornece uma forma de organização e auxílio no desenvolvimento 

educacional. Algumas delas possuem recursos pedagógicos centrado nas 

necessidades dos estudantes, sendo elaboradas de forma colaborativa 

pelos professores, profissionais que atuam com o estudante e família. 

Essas abordagens possibilitam a individualização do ensino para 

estudantes que não conseguem acompanhar o desenvolvimento da turma, 

                                                                 
23  O público alvo da educação especial é formado por estudantes com deficiência, 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação 

(BRASIL, 2011). Os estudantes com TEA estão presentes no grupo dos TGD. 
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sendo norteador do processo de ensino aprendizagem do estudante 

possibilitando através de sua construção e execução o sucesso das ações 

docentes.  

Indubitavelmente muitos estudantes com TEA tem dificuldade de 

acompanhar os conteúdos escolares da turma no qual encontra-se 

matriculado. Assim as abordagens psicoeducacionais contribuem no que 

diz respeito a permanência e aprendizagem de conteúdos escolares, 

fornecendo inclusive um norte a ser seguido no desenvolvimento 

acadêmico do estudante, diminuindo inclusive a sensação de despreparo 

que muitos professores sentem ao lecionar estudantes com TEA. Cabe 

salientar que para compreender e utilizar os conhecimentos advindos das 

abordagens psicoeducacionais é necessário conhecimento e formação, 

bem como buscar a consonância com o currículo comum e com o projeto 

político pedagógico da escola. 

Nesse sentido, esse estudo tem por objetivo apresentar as 

abordagens psicoeducacionais que potencializam os processos de a 

escolarização para estudante com TEA. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Esse estudo terá por base a pesquisa qualitativa, com o estudo 

denominado “estado da arte”. Segundo Romanowski e Ens (2006) esta 

nomenclatura é resultado de uma tradução literal do inglês, com o 

propósito de levantar o conhecimento sobre determinado assunto a partir 

de pesquisas realizadas em determinada área do conhecimento. 

Com esse tipo de pesquisa é possível conhecer as temáticas e os 

enfoques teóricos, bem como desviar-se da construção de uma pesquisa 

que anteriormente tenha sido realizada. Romanowski e Ens (2006) 

ressaltam que a pesquisa do tipo “estado da arte” movimenta os 

pesquisadores na construção de novos conhecimentos, tendo assim 

relevância para a área de estudo. Ferreira (2002, p. 258) complementa que 

elas são: 
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Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer 

em comum o desafio de mapear e de discutir uma certa 

produção acadêmica em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e 

dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em 

diferentes épocas e lugares, de que formas e em que 

condições têm sido produzidas certas dissertações de 

mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e de seminários. 

 

Cabe ressaltar que este tipo de estudo não busca simplesmente 

identificar produções científicas, através de tabelas ou categorias, mas 

busca analisá-las levantando os diversos enfoques e perspectivas do foco 

do estudo, potencializando assim uma efetiva análise da pesquisa de uma 

determinada área. Romanowski e Ens (2006) salientam que este tipo de 

estudo aponta as lacunas existentes, e, portanto, têm se tornado 

imprescindível para apreender a amplitude da produção da área.  

A análise dos dados obtidos se materializou por meio da 

qualitativa que se realizou por meio de leituras e releituras dos dados 

obtidos na pesquisa do estado da arte. Vejamos a seguir seus resultados e 

discussão. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Diversos autores afirmam não haver nenhum modelo ou 

abordagem educacional e médica que contemple a verdade absoluta sobre 

o TEA (LAMPREIA, 2008; CAMARGO; BOSA, 2009;). Dessa feita 

traremos aqui alguns princípios que norteiam os conhecimentos basilares 

das abordagens psicanalítica24, cognitivista, behaviorista e a psicologia 

histórico cultural. Todas evidenciam diferentes olhares sobre os 

indivíduos e seus estudiosos buscam elucidar a respeito da pessoa com 

TEA e seu desenvolvimento. Vejamos a seguir seus principais conceitos. 

                                                                 
24 A psicanálise possui diversas correntes, sendo essas: Freudiana; (S. Freud); Teóricos 

das Relações Objetais; (M. Klein); Psicologia do Ego (Hartman – M. Mahler); Psicologia 

do Self (Kohut); Francesa de Psicanálise (Lacan); Winnicott e Bion. Nesse estudo não 

iremos tratar especificamente delas. 
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A abordagem psicanalítica foi uma das primeiras a explicitar sobre 

o transtorno, que inicialmente foi denominado de psicopatia autista. Sua 

base diz respeito ao funcionamento inconsciente da mente do indivíduo 

com TEA, decorrentes da relação recém-nascido e mãe, a partir da qual o 

surgimento do transtorno é decorrente da fusão patológica e posterior 

ruptura traumática deste estado (BARROS, 2011). Na atualidade há 

diversas correntes da psicanalise que se propõe a estudar o transtorno, 

refletindo sobre mecanismos intrapsíquicos, inconscientes e linguísticos 

(VASQUES, 2014). Cada estudioso e pessoa busca conhecer as 

abordagens, averiguando nelas possíveis respostas para seus anseios e 

para o desenvolvimento pessoal e social. 

Chiote (2013) explicitam ainda que a visão psicanalítica relaciona 

o TEA com o princípio da falta de algo que a criança não recebeu na 

relação mãe e recém-nascido. E assim, o indivíduo precisaria 

reestabelecer suas funções mentais por meio da ênfase no tratamento 

terapêutico. 

 É importante ressaltar, que segundo Barros (2011) existe uma forte 

tendência em afirmar tal abordagem como obsoleta no que diz respeito a 

causa diagnóstica do TEA ter relação com o distanciamento dos pais, mais 

especificamente a mãe com o filho. Grinker (2010) afirma que tal 

posicionamento dificulta ainda mais o relacionamento entre os familiares, 

os profissionais e a atenção necessária a pessoa com o transtorno.  

Vasques (2014) propôs-se a pensar o sujeito com TEA a partir da 

psicanálise e observou características positivas quanto a abordagem e a 

relação do ser com a escola, inclusive há uma visão que se deve enxergar 

para além do espectro e para o que a comunidade pode realizar em prol da 

escolarização desse sujeito.  

A abordagem cognitivista procura compreender o transtorno a 

partir das perdas cognitivas primárias no processo perceptual (CHIOTE, 

2013; VASQUES, 2014). Essas debilidades estariam interligadas a dois 

conceitos chaves: a função executiva e a teoria da mente. O primeiro 

conceito diz respeito à ação de: 
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Compreender o conjunto de condutas de pensamento que 

permite a utilização de estratégias adequadas para se 

alcançar um objetivo[...] A Função Executiva é o que 

permite, por exemplo, flexibilizar os modelos de conduta 

adquiridos pela experiência, para nos adaptarmos às 

variações existentes nas situações do presente. Permite que 

possamos sincronizar nossas condutas em função de nossas 

intenções, considerando aspectos novos de cada momento e 

situação (BELISÁRIO FILHO; CUNHA, 2010, p.18). 

 

Desta feita, o problema fundamental do indivíduo com TEA seria 

o prejuízo da função executiva, resultando em dificuldades nas interações 

sociais e comportamentos adequados nos diversos ambientes, uma vez 

que esta função fornece respaldo para a flexibilidade de comportamentos 

e ações. 

Outra teoria diz respeito a abordagem behaviorista, também 

chamada de comportamental. Essa é uma das mais utilizadas no Brasil e 

no mundo no que diz respeito ao atendimento as pessoas com TEA, tem 

suas raízes em estudos de aprendizagem baseados nos princípios da 

análise experimental do comportamento propostos por Skinner (GOMES, 

2011; HO, 2013). Essa abordagem foca no desenvolvimento humano, sem 

problematizar as causas biológicas ou existência quanto a uma possível 

deficiência, há um olhar enfático quanto a manifestação de 

comportamentos disruptivos presente no indivíduo (DONVAN; 

ZUCKER, 2017). 

Esse modelo é utilizado para trabalhar com crianças com TEA 

desde a década de 1960, visando uma melhora do quadro ao qual eles 

afirmam ser os prejuízos da área comportamental (DONVAN; ZUCKER, 

2017). Esse modelo utiliza os princípios de aprendizagem por meio do 

reforço e da modulação do comportamento, nas diversas faixas etárias 

(GONÇALVES, 2011). Na prática, utilizam-se atividades repetitivas que 

visam ensinar o indivíduo a agir em sociedade a partir de comportamentos 

pré-estabelecidos. Sobre as ações, Chiote (2013, p.16) pondera que:  

 

As intervenções são realizadas a partir da configuração de 

certas condições ambientais com o objetivo de adequar e 

reduzir os comportamentos inadequados da criança com 
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Autismo, envolvendo o treinamento individual, 

sequenciado e progressivo de habilidades com a aplicação 

de esquemas de reforço. 

 

As intervenções a partir desta abordagem fundamentam algumas 

estratégias para auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem de pessoas 

com TEA.  As principais são: TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic and related Communication Handicapped Children) e o ABA 

(Applied Behavior Analysis). Essas metodologias de trabalhos são 

utilizadas amplamente pelas associações dos amigos dos autistas (AMA) 

dos diferentes estados brasileiros, sendo inclusive disseminadas pela 

entidade (HO, 2013).  

Segundo a autora supracitada o TEACCH é utilizado pela AMA 

desde 1988. Esse método, de acordo com Schmidt (2017), tem 

consonância mundial quanto a sua eficácia, sendo comprovada por 

intermédio do protocolo das Práticas Baseadas em Evidências que busca 

comprovar os resultados e analisar a eficiência das práticas junto aos 

indivíduos em nível mundial. Em decorrência dessa eficácia ele é 

amplamente utilizado e divulgado. O TEACCH visa indicar, especificar e 

definir de maneira operacional os comportamentos que devem ser 

trabalhados, bem como organizar o espaço físico, desenvolver horários e 

sistemas de trabalho, esclarecer e explicitar as expectativas e usar 

materiais visuais, sempre dando atenção especial ao ambiente social e de 

aprendizagem e à ação clara de proporcionar uma estrutura para todo o 

ensino (WILLIAMS; WRIGHT, 2008; D’ANTINO, VINIC, 2011; HO, 

2013). Essa abordagem, de acordo com Williams e Wright (2008) tem por 

objetivo ajudar indivíduos com TEA a cultivarem a independência dentro 

de seu potencial máximo por meio de treinamentos individualizados.  

O treino das habilidades é eficaz em ambientes controlados, com 

estímulos direcionados para a resposta esperada. No entanto, as questões 

sociais e culturais não conseguem prever todos os acontecimentos, nem 

tão pouco as respostas adequadas a eles. Por mais que a criança esteja 

condicionada, ela não estará apta a reagir nos diferentes cenários sociais, 

apenas a situações esperadas e organizadas.  Ao pensarmos na escola 
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pública regular brasileira visualizamos que o TEACCH possui 

implicações que dificultariam a aplicação do método em si. Há 

professores do AEE e da sala de aula do município de Maceió que utilizam 

algumas atividades em seus atendimentos (BARBOSA, 2014; RIBEIRO, 

MELO; SELLA, 2017).  

Outra estratégia educacional utilizada pelos princípios do 

behaviorismo e que busca a compreensão do comportamento é o ABA.  O 

método observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, o 

comportamento humano e a aprendizagem (LIMA, 2012). Considera que 

todos os comportamentos, de um modo geral são aprendidos e por conta 

disto, intencionalmente ensina a criança a exibir comportamentos mais 

adequados no lugar dos comportamentos ditos como problemas, buscando 

sempre generaliza-los a novos ambientes e situações.  

Bagaiolo, Guilhardi e Romano (2011) mencionam que as 

principais teorias do ABA diz respeito ao reforço positivo do 

comportamento, disponibilização do retorno imediato como consequência 

da ação (reforço positivo), comparação de cada estudante consigo mesmo, 

apresentação do conteúdo de uma ordem de complexidade crescente, 

monitoramento constante do desempenho do estudante e programação de 

uma aprendizagem sem erros.  

No método ABA, a modulação do comportamento é um conceito 

chave para as intervenções, bem como as técnicas de condicionamento 

comportamental. Tais ações recebem diversas críticas, uma vez que o 

condicionamento do comportamento, como aponta Lima (2012), dificulta 

a espontaneidade e a ação do sujeito em sociedade, principalmente em 

ambientes pouco estruturados. Donvan e Zucker (2017) afirmaram em seu 

estudo que alguns dos indivíduos com TEA veem a abordagem do ABA 

como abominável, porque ela pode modificar a mente e a personalidade 

da criança. Estruturalmente os indivíduos nessa teoria aprendem a utilizar 

constantemente as repostas sociais ensinadas ao longo dos anos. 

Sobre a abordagem behaviorista é possível apreender que essas 

visualizam o indivíduo com TEA pela constituição inata do ser, 

visualizando o indivíduo como um ser repleto de déficits, nos quais outros 
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indivíduos necessita ensiná-lo a ser e agir, a partir de comportamentos pré-

estabelecidos, preconizando para a vida do sujeito apenas o treino de 

habilidades para a vida em sociedade “[...] desconsiderando o ser cultural, 

limitando o desenvolvimento criativo e singular do sujeito.” (CHIOTE, 

2013, p.17). Ao visualizarmos o indivíduo devemos observar nele suas 

particularidades como pessoa, como ser único que possui pensamentos, 

reflexões e sobre eles realiza ações. 

Tanto a estratégia do TEACCH, ABA e o PECS privilegiam as 

ações de respostas aprendidas com os estímulos específicos, inibindo por 

vezes a ação do sujeito como indivíduo que pensa, sente e reflete junto a 

sociedade que o cerca. 

Diante disto, é importante observar que os indivíduos com TEA 

possuem modos de funcionamento próprios, com campos de interesses 

restritos (ARAUJO, 2011), contudo isso não impede que cada um deles 

escolha aquilo que para si é interessante participar, falar e/ou agir.  

O contraponto da teoria comportamental relaciona-se com os 

estudos de Vigostki por meio da abordagem da psicologia histórico 

cultural. Essa atualmente vem crescendo no que diz respeito aos estudos 

com indivíduos com TEA (CHIOTE, 2011; BRAGA; ROSSI, 2012; 

CHIOTE, 2013; MARTINS; GÓES, 2013; BARBOSA, 2014; 

BARBOSA, FUMES, 2016;). Embora Vigostki não tenha se debruçado 

sobre o TEA, seus conhecimentos relacionados a pessoa com deficiência 

potencializa inúmeros avanços teóricos e práticos, principalmente no que 

diz respeito ao desenvolvimento infantil, descrito como: 

 

[...] processo de apropriação da cultura pela significação que 

o outro mediador faz das ações da criança, transformando-

as em atos significativos. A criança constitui-se como ser 

social com e pelo outro, por meio da mediação que a insere 

no meio cultural (CHIOTE, 2011, p 39). 

 

O pilar da psicologia histórico cultural é o pressuposto da 

mediação por meio dos instrumentos e signos que potencializa os 

processos de funcionamento psicológico fornecidos pela cultura. É a partir 

da mediação que o desenvolvimento humano se faz possível sendo 



 - 188 -  

caracterizada por meio da “relação do homem com o mundo e com os 

outros homens” (REGO, 2000, p. 50). Vigotski (2010, p. 20) afirma que: 

 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, 

suas atividades adquirem um significado próprio num 

sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a 

objetivos definidos, são refratas através do prisma do 

ambiente da criança. O caminho do objeto até a criança e 

desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa 

estrutura humana complexa é o produto de um processo de 

desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 

entre história individual e história social. 

 

A participação do outro, mediada pela ação, se faz presente na 

obtenção do conhecimento. A mediação pedagógica existente entre o 

professor e o estudante auxilia no processo de desenvolvimento e ensino-

aprendizagem. É por intermédio da mediação pedagógica que os 

indivíduos se apropria da cultura, independente de possuir ou não uma 

deficiência. Chiote (2013, p. 44) explicita que “Essa forma de mediação 

se caracteriza pela intencionalidade e sistematicidade e necessita de 

planejamento das ações, diferenciando-se das mediações cotidianas que 

são imediatas e nem sempre intencionais”. 

A autora destaca ainda que o processo de aprendizagem ocorre 

mediante as ações cotidianas, partilhadas nas relações sociais e nas 

relações de ensino, em se tratando da mediação pedagógica, ela acontece 

por intermédio do professor como condutor do processo, mediando a 

participação da criança com TEA, a fim de favorecer aprendizagens, que 

consequentemente impulsiona o desenvolvimento dessa criança. Cabe 

expor que Braga e Rossi (2012), bem como Chiote (2011; 2013) 

problematizam as crescentes pesquisas da psicologia histórico cultural 

frente aos estudos que envolvem indivíduos com TEA. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O movimento de inclusão escolar de estudantes com TEA tem 

realizado inúmeros avanços, principalmente no quesito acesso na escola 
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regular, por quanto, a permanência e a aprendizagem tem tido inúmeros 

entraves. As políticas públicas avançam na menção aos direitos e 

prescrevem ações que em alguns lugares não se materializam. 

As ações dos profissionais frente aos estudantes mostra ser um dos 

maiores entraves para a inclusão escolar conforme explicitado nas 

pesquisas aqui analisadas. A utilização das abordagens psicoeducacionais 

potencializam ações para o fazer e agir dos professores frente aos 

estudantes com TEA.  

Cabe ressaltar que muitos docentes não têm acesso aos 

conhecimentos pedagógicos e do desenvolvimento humano advindos 

explicitados nas abordagens psicoeducacionais mais recentes, mas, não há 

como culpalizar os profissionais, visto que o atual sistema econômico 

dificulta a implementação de parcerias e tempo para estudo e formação 

acadêmica.  Para modificar tal realidade são necessárias intervenções para 

além do esforço próprio de cada indivíduo. 

Há de haver mobilizações que acompanhem os profissionais de 

educação e suas ações para com os estudantes com TEA. E quiçá haja 

ações planejadas condizentes com as necessidades dos professores, bem 

como novos estudos que desvelem formas de atuação dos profissionais da 

educação para com os estudantes com TEA. 
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INTRODUÇÃO  

 

A formação e atuação do professor de Educação Física na 

Educação de Jovens e Adultos ainda é bastante comprometida, até mesmo 

incipiente. Na prática, dois campos ainda considerados sem a devida 

valorização – Educação Física (EF) e Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Em razão disso, surgiu a curiosidade epistemológica de 

estabelecermos uma relação entre esses campos, o que originou uma 

pesquisa de mestrado e posteriormente, um recorte para essa 

comunicação, enquanto relato de experiência especificamente voltado à 

proposta interventida, articulada ao grupo de pesquisa GEPEXE- Grupo 

de Estudo, Pesquisa e Extensão em Esporte. 

Nessa comunicação, o nosso objetivo é socializar a experiência de 

aplicação de uma proposta pedagógica desenvolvida nas aulas de 

Educação Física para/na Educação de Jovens e Adultos e os resultados 

enquanto experiência exitosa.  

Ressaltamos que, na busca pela melhoria da prática pedagógica na 

modalidade EJA, a Educação Física escolar, como ação pedagógica, 

também deve estar comprometida com a perspectiva da escolarização 
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desses jovens e adultos. Embora ainda seja bastante problemático definir 

a disciplina EF no currículo escolar, pelo fato de pode atingir vários 

objetivos, o que depende também do posicionamento do professor quando 

seleciona os conteúdos e elenca seus objetivos, o que varia de prática para 

prática. 

Porém, considera-se avanço, quando o professor busca conhecer e 

ouvir os estudantes para que essa seleção de conteúdos e objetivos estejam 

alinhados com as necessidades e desejos deles. Isso foi o que aconteceu 

com a proposta interventiva realizada por nós. Justificamos essa 

socialização de experiência para demonstrar que é possível mediante os 

sentidos atribuídos pelos sujeitos contribuir com o desenvolvomento 

dessa disciplina em outras escolas, sem que haja replicação da proposta 

pedagógica aplicada, mas sim, escuta e diálogo entre estudantes e 

professores para que o processo de ensinoaprendizagem seja ainda mais 

significativo e prazeroso. 

Nessa experiência, inicialmente realizamos uma a reflexão sobre 

os dilemas do trabalho do professor de Educação Física na Educação de 

Jovens e Adultos. Á priori identificamos os sentidos das aulas de 

Educação Física mediante as representações sociais que os estudantes 

elaboraram sobre a disciplina. Nessa direção, atribuir sentidos, nomear 

sujeitos e objetos é uma capacidade excepcionalmente humana que orienta 

as condutas sociais segundo suas próprias comprensões de homem, 

mundo e sociedade.  

A Teoria das Representações Sociais tem dois sentidos 

complementares. De acordo com Veronese e Guareschi (2007), o sentido 

do conhecimento social, define o campo de conhecimento socialmente 

compartilhado e está interessado no estudo e na explicação de diversos 

fenômenos sociais que se apresentam no discurso público. 

Através das interações cotidianas, à medida que esses indivíduos 

transmitem seus valores, argumentam, discutem e falam, são construídos 

saberes compartilhados socialmente, e, consequentemente, as atividades 

representativas também são criadas e compartilhadas no meio social em 

que vivem. 
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Desse modo, compartilhando com Santiago (2010, p. 2), “sentido 

é entendido como orientação essencial das escolhas e é esse sentido, o da 

existência, que nos impulsiona a pressionar as modificações do nosso 

mundo, do nosso lugar, enfim de todos os nossos hábitos”. O sentido 

acrescentado pelos sujeitos a outros sujeitos e objetos é a essência que se 

impregna no significado das coisas, e faz que nossas decisões sejam 

pautadas na produção desse sentido que é pessoal e único 

Quanto a disciplina Educação Física, durante a década de 1980, ao 

se buscar romper com os modelos mecanicistas, esportivista e tradicional 

(ginástica calistênica), que outrora foi embutido aos esportes, instaura-se 

o paradigma da cultura corporal. Reforçamos essa contribuição pela 

afirmação de Souza Júnior (1999, p. 20-21) quando diz que esse 

movimento buscou “[…] uma nova dimensão que sugere um objeto de 

estudo da Educação Física, passando-se por organização de conteúdo do 

ponto de vista pedagógico até a avaliação nessa disciplina”. Assim surgem 

conceitos para designar o objeto da área tal como a “cultura corporal” ou 

“cultura corporal de movimento”. 

Como área de conhecimento do sistema educativo, a Educação 

Física (EF) visa a uma educação holística, e, assim, compreende aspectos 

do corpo e da alma. Atualmente, pode ser entendida como área que aborda 

as atividades corporais em suas dimensões culturais, sociais e biológicas. 

Em consonância com os Parâmetros Curriculares Nacionais, recorremos 

aos documentos oficiais, Brasil (1998, p. 29), que entende a Educação 

Física como “[...] uma área de conhecimento da cultura corporal de 

movimento e a Educação Física escolar como uma disciplina que introduz 

e integra o aluno na cultura corporal de movimento”. Em síntese, a 

apropriação da cultura corporal de movimento, por meio da Educação 

Física na escola, inclusive na modalidade EJA, pode e deve se constituir 

num instrumento de inserção social, de exercício da cidadania e de 

melhoria da qualidade de vida. 

Não há como negar que, a exemplo de Freitas (2007); Paiva 

(2005); Fávero e Freitas (2011), os estudos acerca da EJA têm avançado, 

apesar do desafio que é ensinar jovens e adultos, pelo fato de não se ter 
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ainda acesso aos saberes específicos para essa modalidade na formação 

inicial em muitas licenciaturas. De maneira geral, não só a EF na EJA, 

mas a educação de modo geral, carrega marcas profundas de estratégias 

pedagógicas frustradas, não se preocupando no modo e no que consiste o 

aprendizado dos estudantes. 

Diante disso, entendemos que utilizar uma metodologia de ensino 

de um tipo de público para outro é um modo complicado e talvez ineficaz 

de atingir as finalidades básicas da Educação Física, além de ser uma visão 

limitada das possibilidades de aprendizagem dos estudantes, visto que a 

metodologia de ensino desenvolvida pelo professor poderá contribuir para 

a efetividade desse processo. Criar uma metodologia adequada seria o 

ideal, principalmente quando se trata de jovens e adultos com 

características pessoais, físicas, emocionais, econômicas e culturais tão 

diversas. 

Dessa forma, de acordo com Brasil (2002, p. 200), “a escolha de 

objetivos e conteúdos deverá se pautar pela diversidade presente nas 

vivências dos diferentes grupos que chegam à escola”. Nessa direção 

qualquer planejamento que seja feito com o intuito de colaborar com o 

processo de ensinoaprendizagem dos estudantes, deve levar em 

consideração as experiências, as necessidades e enseios deles, para 

colaborar efetivamente com a construção e consolidação de uma EF que 

possa legitimar-se na escola e consequentemente na EJA. 

Nessa direção, seguimos com a apresentação metodológica, 

exibindo o percurso seguido para viabilizar a execução da proposta 

interventiva realizada. 

 

1. METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada nos forneceu dados para a construção dessa 

socialização e se firmou numa abordagem de base qualitativa, para trazer 

à tona a representação social sobre a disciplina Educação Física para/na 

modalidade EJA.  
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De acordo com Minayo (2003), a abordagem qualitativa visa à 

construção da realidade através do trabalho com o universo de crenças, 

valores, significados, dentre outros constructos profundos das relações. A 

abordagem metodológica foi a pesquisa-ação, que, de acordo com Franco 

(2005), assume uma postura diferenciada diante do conhecimento, uma 

vez que busca, ao mesmo tempo, conhecer e intervir na realidade que 

pesquisa. Assim, a aplicação da proposta pedagógica de intervenção se 

concretizou a partir das representações dos estudantes, mediante as 

negociações tidas com o professor. Ressaltamos que esse tipo de pesquisa 

envolveu uma intervenção de mudança, que, de acordo com Ibiapina 

(2008), é um dos princípios a considerar nessa prática: investigar a própria 

ação educativa, nela intervindo. 

Em relação ao lócus da pesquisa, aplicamos a proposta pedagógica 

numa escola do Estado de Alagoas. Para a seleção da escola pesquisada, 

levamos em consideração a relação da modalidade EJA e a disciplina 

Educação Física, cuja modalidade Educação de Jovens e Adultos 

instituiu-se nessa escola a partir da necessidade da comunidade, ao se 

perceber que esta apresentava um grande número de jovens e adultos fora 

dos domínios dessa escola. A escola oferece atendimento educacional a 

essa comunidade há 41 anos, e há quase seis anos surgiu a modalidade 

EJA para possibilitar aos trabalhadores a oportunidade de concluírem seus 

estudos.  

A escola selecionada para a pesquisa está situada num bairro 

periférico de difícil acesso da cidade de Maceió. Essa escola, se torna de 

fundamental importância para a população de seu entorno, pois representa 

à circunvizinhança uma possibilidade de acesso à escolarização. O bairro 

onde a escola se situa apresenta uma realidade conflituosa; assaltos e 

roubos são uma preocupação constante que a comunidade enfrenta, mas a 

direção da instituição abre as portas da escola para a comunidade, para 

minimizar essas ações violentas em suas dependências internas, o que faz 

que esta seja vista como um bem a ser cuidado e vigiado pelos moradores 

e estudantes. 
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Quando falamos em Educação de Jovens e Adultos, estamos nos 

referindo a sujeitos específicos, que chegaram na escola tardiamente, com 

seus saberes e experiências advindos do cotidiano e da vida. São sujeitos 

que vivem no mundo do trabalho, com responsabilidades sociais e 

familiares, com valores éticos e morais formados a partir da experiência 

de mundo, da iniciação ainda muito jovem no trabalho. Foram essas 

especificidades que estabeleceram as bases para se pensar um modo de 

fazer pesquisa na Educação Física diferente dos modelos 

convencionalmente adotados.  

Desse modo, o grupo pesquisado contou com a colaboração de 

catorze (14) sujeitos com faixa etária compreendida entre (17) dezessete 

e (59) cinquenta e nove anos de idade, sendo (7) sete sujeitos do gênero 

humano masculino e (7) sete sujeitos do gênero humano feminino. A 

seleção da turma foi realizada com o auxílio do professor participante da 

pesquisa que indicou uma turma com perfil de participação ativa e com a 

verificação, principalmente, da receptividade da turma, da comunidade 

escolar, assim como a disponibilidade e interesse dele e dos alunos em 

participarem do estudo. Dessa forma, a turma selecionada foi a turma da 

6ª Fasedo II segmento que equivale ao 8º ano no primeiro semestre e ao 

9º ano no segundo semestre. 

Em relação às especificidade da pesquisa, utilizamos a observação 

sistemática das aulas de Educação Física, a fim de estar em contato direto 

com a realidade dos sujeitos e de se obter informações relevantes para este 

estudo, o que possibilitou um maior envolvimento com a situação 

estudada. Dessa forma, para Lakatos e Marconi (2010, p. 176): “na 

observação sistemática, o observador sabe o que procura e o que 

estabelece como importante em determinada situação; deve ser objetivo, 

reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê e 

recolhe”. Sendo assim, esse planejamento consistiu-se numa preparação 

prévia para o que foi observado e registrado. 

Utilizamos, também, para a recolha de dados a entrevista 

semiestruturada, que, de acordo com Minayo (2003), pressupõe perguntas 

previamente formuladas, cujo informante aborda livremente o tema 
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proposto. As entrevistas versaram num aspecto da vida pessoal, 

profissional e escolar dos sujeitos, para compreendermos como a 

disciplina EF se conformava na Educação de Jovens e Adultos. 

Contudo, os procedimentos para a recolha de dados e aplicação da 

proposta pedagógica se fundaram em seis momentos, quais sejam:  

1º Momento: a partir de uma conversa inicial, foi apresentada junto 

à diretoria da escola selecionada o encaminhamento da instituição e a 

proposta da pesquisa; 

2º Momento:constituído através da observação direta das aulas 

teóricas quanto das aulas práticas. Foram observadas seis aulas (três 

teóricas e três práticas), na qual investigamos o fenômeno social em ação;  

3º Momento:a entrevista individual de natureza semiestruturada 

compôs este momento; e foi realizada tanto com os estudantes quanto com 

o professor de Educação Física; 

4º Momento: mediante a prévia análise das informações obtidas 

nas entrevistas, a partir da técnica da Análise de Conteúdo, na perspectiva 

de Bardin (2011), identificamos e interpretamos as representações sociais 

que os sujeitos da EJA tiveram sobre a Educação Física. Assim, 

constatamos que as representações sociais das aulas de EF para os jovens 

e adultos da pesquisa foram compreendidas, predominantemente, a partir 

do viés da saúde. Ocorreu, entretanto, que as representações dessa 

disciplina como fenômeno social circularam de maneira hegemônica para 

esse grupo social, e apresentaram consensualidade em relação à saúde no 

cotidiano dessa escola. Para essa viabilização, o sentido da saúde se 

compartimentou a partir de três vertentes: 1- hábitos saudáveis; 2 - 

movimento do corpo; 3 - conhecer o corpo. Com a colaboração do 

professor de Educação Física, os objetivos, os conteúdos e as estratégias 

utilizadas nas aulas deste professor foram negociados e redefinidos. A 

partir disso, elaboramos em conjunto com esse mesmo professor, uma 

proposta pedagógica de intervenção denominada: “ATIVA idade”, com 
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base nas representações sociais dos estudantes e com as necessidades25 

emergentemente percebidas durante o período de observação das aulas.  

5º Momento: após todas as decisões tomadas com o auxílio do 

professor de EF em relação à proposta pedagógica, definiu-se o momento 

em que a intervenção seria viabilizada. Assim, outro horário de aula foi 

definido pela coordenação da instituição para que a execução da proposta 

pudesse ocorrer no ginásio da escola.  

6º Momento: feedback dos sujeitos em relação à proposta de 

intervenção, onde novamente foram realizadas entrevistas individuais a 

partir da seguinte questão: como você avalia as aulas da proposta 

pedagógica “ATIVA idade”? As respostas nos ofereceu subsídios para 

avaliar a aplicação dessa proposta através da pesrpectiva dos sujeitos da 

pesquisa. Essa avaliação possibilitou uma compreensão em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem da EF na Educação de Jovens e adultos 

a partir do momento em que os interesses dos estudantes foram levados 

em consideração, evidenciando-se, dessa maneira, uma abordagem de 

ensino diferenciada. Desse modo, essa avaliação ofereceu caminhos para 

fortalecer a EJA e a EF como áreas de conhecimento integrantes do 

processo educativo nas instituições escolares.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO: AVALIANDO A PROPOSTA PEDAGÓGICA 

“ATIVA IDADE” 

 

A proposta pedagógica “ATIVA idade”; foi produzida a partir das 

representações que os participantes da pesquisa tiveram sobre a disciplina 

Educação Física para/na modalidade EJA, assim como dos anseios 

educacionais dos estudantes. Contudo, foram previstas e ministradas oito 

(8) aulas práticas, sendo duas (2) aulas por semana, totalizando noventa 

minutos por dia; e acompanhadas pelo professor de Educação Física. Não 

houve a necessidade de realizar aulas teóricas pelo fato dessa turma ter 

                                                                 
25Uma dessas necessidades foi a escassez de aulas práticas na turma selecionada, fato 

também mencionado inclusive pela coordenadora da instituição, a qual ressaltou a 

relevância da parte prática dessa disciplina nessa turma após a conclusão da produção da 

proposta pedagogica “ATIVA idade”. 
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duas aulas teóricas por semana, e, com a intervenção, a turma passou a ter 

duas aulas práticas também, totalizando quatro aulas de EF semanais.  

Á princípio planejamos um mês de aula, entretanto, na prática, por 

conta dos imprevistos que ocorreram na escola, por exemplo: chuva, 

vestibular, recesso escolar, mudança no horário da turma da pesquisa e 

feriados, a intervenção foi executada num intervalo de tempo de dois 

meses.  

Em cada aula, era priorizado um elemento de cada bloco26  de 

conteúdos para a constituição da aula, além de ouvir a sugestão dos 

estudantes em relação ao esporte que deveria ser ministrado como 

conteúdo do dia. 

O conteúdo principal dessas aulas, originou-se do bloco 4 de 

conteúdos, pois as representações dos sujeitos giraram em torno da 

temática saúde, com isso, as atividades desenvolvidas partiram da 

perspectiva da promoção da saúde. Em cada aula, foi eleito pelo grupo um 

dos conteúdos do bloco 4, de modo que, todos os conteúdos fossem 

contemplados durante a execução de todo o projeto. Os conteúdos dos 

outros blocos compuseram a sequência das aulas, tendo pelo menos um 

conteúdo de cada um dos outros blocos. Segue abaixo o quadro que 

sintetiza os dias de aulas e o que foi ministrado em cada um desses dias. 

 

Quadro 1: aulas ministradas durante a intervenção - proposta pedagógica 

CONTEÚDOS MINISTRADOS 

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 Bloco 4 

Rouba-Bandeira Hand-Linha Handebol 
Alongamento/Relaxa

mento 

Nunca-3 
Vôlei-

Cego/Câmbio 
Vôleibol Abdominais 

                                                                 
26Os conteúdos do bloco 1 referem-se aos jogos e brincadeiras populares: -queimado, -

rouba bandeiras, -estafetas, pular-corda e -nunca três (variação de pega-pega); o bloco 2 

voltou-se para jogos pré-desportivos: -vôlei cego, -câmbio (vôlei), -Cesta (basquete), -

hand linha (handebol), -barreira (handebol), -gol móvel (futebol) e -revezamento 

(atletismo); o bloco 3 abordou o esporte em si: -vôlei, -basquete, -handebol, -futebol e -

atletismo.  E o bloco 4: -alongamento, -musculação, -ginástica, -abdominais, -treino 

intervalado (corrida) e -equilíbrio. Esse bloco tratou de temas relacionados à saúde.  
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Pular-Corda 
Estafeta/Reveza

mento 
Atletismo Musculação 

Bola ao alto Cesta Basquetebol 
Corrida/Treinamento 

intervalado 

Fonte: quadro elaborado pelas autoras, cujos conteúdos foram selecionados a partir dos 

Parâmetros Curriculares Nacional para a Educação Física que indicam um trabalho com 

a cultura corporal de movimento. 

 

A partir das sugestões dos estudantes, percebemos o anseio deles 

por novidades. Mediante isso, e a partir das negociações com o professor, 

foram definidos os pilares da proposta pedagógica, baseando-se nas 

representações de saúde que os participantes da pesquisa associaram à EF. 

Com a colaboração do professor, redefinimos os objetivos, as estratégias 

e os conteúdos das aulas dentro da proposta de intervenção. Diante disso, 

o objetivo geral da proposta pedagógica foi sistematizar e aperfeiçoar as 

aulas práticas a partir das representações sociais dos alunos, com vistas a 

uma maior adesão dos estudantes nas aulas de Educação Física e, 

consequentemente, na escola. 

Nesse processo, sobressaíram os seguintes objetivos específicos da 

EF: a) estimular o desenvolvimento de habilidades motoras gerais 

promovendo a integração social e descontração entre os estudantes; b) 

desenvolver por meio das aulas o gosto pelas atividades físicas 

informando os benefícios para a saúde; c) promover a manutenção da 

saúde e qualidade de vida através das aulas de Educação Física. A 

estratégia definida para essas aulas foi buscar agregar o maior número de 

estudantes participando ativamente das aulas, através de atividades 

lúdicas sem a segregação de gêneros humanos nas aulas.  

Para contextualizar a avaliação que os estudantes fizeram em 

relação às aulas ministradas nessa proposta, optamos por abordar nesse 

momento dois recortes das falas dos participantes que seguem abaixo: 

 

Ótimas! Sair da rotina é a melhor coisa [...] Eu achei 

excelente! a gente tem que continuar sempre assim, pra 

incentivar a querer a fazer Educação Física e não ficar 

naquela mesmice todos os dias, todas as aulas ter o futebol, 

handebol ou vôlei, agora teve várias coisas, muito 
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interessante, muito bom, bem desenvolvido” (ANNE, 22 

anos).  

Boas, ótimas! A de hoje foi diferente né! Fiz abdominal [...] 

Achei ótimas né! Todas foram boas, a cada dia vem 

melhorando, é bom né pros alunos e pra escola num é? 

(BASTIÃO, 59 anos). 

 

A função da avaliação da aplicação do projeto surgiu na 

perspectiva de compreender para decidir melhor sobre qual estratégia 

metodológica utilizar com esse público em particular, o que passou por 

uma consciência crítica dos elementos que orientaram a prática da EF na 

Educação de Jovens e Adultos, além de uma escuta cuidadosa daquilo que 

os estudantes disseram sobre a disciplina. 

Compreendemos que a intervenção realizada na escola sob a forma 

de uma proposta pedagógica surgiu para concretizar mudanças “a fim de 

possibilitar uma prática criativa, democrática e pautada no diálogo, com 

possibilidades de promover sentido” (SANTIAGO, 2005, p. 59). Isso 

exposto, a função principal da avaliação da aplicação do projeto, nesse 

caso, não foi tanto de averiguar, controlar e medir se o objetivo da 

proposta de intervenção foi cumprido (embora tenha sido), mas clarear os 

significados das ações, descobrir e caracterizar problemas, levantar 

hipóteses e compreender para decidir melhor sobre qual estratégia 

metodológica utilizar com esse público em particular, o que passa por uma 

consciência crítica dos critérios que orientam a prática da Educação Física 

na Educação de Jovens e Adultos. 

Pois, conforme cita Bracht (2005, p. 116), somente haverá chance 

de mudança: “[...] se forem oferecidas aos professores condições para que 

tomem consciência de suas concepções e atitudes, analisando-as 

criticamente e que possibilitem o exame pessoal e o de outras pessoas e o 

confronto direto de opiniões e de alternativas de ação para superá-las”. 

Contudo, foi necessário que o professor refletisse a respeito da sua ação, 

para buscar novos enfoques e paradigmas para compreender melhor sua 

metodologia e permitir que os saberes docentes, assim como os saberes 

relativos à sua prática, fossem modificados, visando o desenvolvimento 

efetivo de sua prática.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi pertinente interpretar as representações que os estudantes 

elaboraram em seu contexto escolar para entender como estes 

compreenderam e se relacionaram com a disciplina, o que permitiu definir 

as especificidades da proposta pedagógica. Nessa perspectiva, conhecer 

os jovens, adultos e idosos, ouvir suas necessidades educacionais, 

respeitar suas especificidades, considerar a experiência e o conhecimento 

desses estudantes enquanto subsídio para as aulas, planejar e sistematizar 

a EF foram alguns dos aspectos presentes que contribuíram para a 

elaboração e o desenvolvimento da proposta pedagógica. 

Para o desenvolvimento da proposta pedagógica para a Educação 

Física para/na EJA, foi importante destacar que, embora essa disciplina 

não deva deixar de trabalhar com os conhecimentos fisiológicos e 

desportivos, a ideia de ensinar apenas o gesto motor pode ser considerada 

ultrapassada. Nesse contexto, foi preciso incentivar a reflexão crítica dos 

estudantes para os sentidos de cada prática corporal que estava sendo 

aplicada. 

Percebemos através das falas dos jovens e adultos da pesquisa que 

esses sujeitos enfrentaram essa mudança de forma natural. Conforme eles 

mesmos narraram: sair da rotina foi uma perspectiva de aula diferente, 

pois se surpreenderam com o que foi realizado nas aulas práticas. A 

mesmice das aulas anteriores não era uma certeza que tinham, já que as 

aulas do projeto eram consideradas por eles como novidades e por isso os 

jovens e adultos se sentiram motivados a participarem, a experimentarem 

o novo e a colaborar com o grupo, o que se constituiu como uma inovação, 

pelo fato de as atividades serem diferenciadas e diversificadas; a 

utilização dos materiais nas aulas também colaborou com essa 

particularidade. 

Mediante isso, a proposta foi avaliada pelos sujeitos da pesquisa 

como aulas “interessantes”, “diferentes”, “ótimas”, “boas”, “legais”, 

“proveitosas”, “dinâmicas” e “divertidas”, consequentemente, as aulas da 
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proposta interventiva fizeram com que esses sujeitos pudessem conhecer 

mais sobre a disciplina e a ampliar seus olhares para a Educação Física.  

Ficou clara a curiosidade que mantiveram sobre as aulas da 

proposta, a qual buscou desenvolver a autonomia por parte dos estudantes 

na escolha das atividades e ações que lhe trouxessem qualidade de vida, e 

que eles poderiam continuar executando fora do ambiente escolar. Assim, 

a participação dos sujeitos durante todo o processo foi de extrema 

relevância, e de fato determinou o aspecto positivo e inovador da 

aplicação dessa proposta pedagógica. 

Nesse sentido, a aplicação da proposta pedagógica colaborou com 

o contexto educacional heterogêneo e complexo que é a EJA, na 

perspectiva em que construiu e consolidou a EF destina a EJA nessa 

escola. Desse modo, os sujeitos se sentiram valorizados, pelo fato dos 

conteúdos da cultura corporal de movimento serem aprendidos na escola 

ao passo que dialogaram e emergiram da realidade e das necessidades 

formativas dos jovens e adultos da EJA daquela comunidade escolar 

específica.  

Nesse viés, compartilhamos com Pedra (1997) a afirmação de que 

é possível trabalhar com a possibilidade de que a seleção dos conteúdos 

se dá por mediações e não por determinações, e que, definitivamente, não 

se esgota nas decisões provindas dos aparelhos do Estado e do município, 

principalmente, se levarmos em consideração que o público da EJA tem 

características bem particulares, e que, sobretudo, retornam à escola com 

uma bagagem cultural ampla. 

A tarefa de conceber uma proposta pedagógica para as aulas de 

Educação Física na Educação de Jovens e Adultos constitui-se, 

simultaneamente, numa necessidade e num desafio. Essa com certeza não 

foi e nem será a única ou a melhor forma de se trabalhar com esse público, 

mas uma entre muitas metodologias que a Educação Física na Educação 

de Jovens e Adultos pode fazer uso. Nossa pretensão não é generalizar a 

proposta, pois não receitamos e nem recomendamos aplicar a proposta, já 

que as realidades escolares são distintas e as representações sociais podem 

não ser as mesmas. O que evidenciamos é que a partir das representações 
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dos estudantes, a proposta foi elaborada e aplicada, constituindo-se como 

a EF daquela escola. 

Contudo, foi necessário compreender que, no trabalho 

interventivo, mediado pela aplicação da proposta pedagógica “ATIVA 

idade”, nos envolvemos e nos dedicamos nessa aplicação para produzir 

algo novo. Por fim, concluímos que o resultado dessa aplicação nos 

mostrou que a experiência interventiva vivenciada rompeu com as 

limitações da EF na EJA e, sobretudo, apontou para um repensar das 

potencialidades de aprendizagem desse público em atividades, até então 

desconhecidas. 
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CAPITULO 14 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE CRIANÇAS PANTANEIRAS NA 

REGIÃO DE CORUMBÁ, MATO GROSSO DO SUL 

 

 

Dina Mara Mildred Charqueiro27 

Icléia Albuquerque de Vargas28 

Suzete Rosana de Castro Wiziack29 

Ângela Maria Zanon30 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa apresenta o estudo sobre a percepção ambiental de 

crianças pantaneiras que moram na região conhecida por Passo do Lontra, 

município de Corumbá/MS. O foco se deu nas representações produzidas 

em mapas mentais, interpretados conforme a Metodologia de Kozel 

(2007). Foram também analisados aspectos de afetividade em relação ao 

espaço e lugar proposto por Yi-Fu Tuan (1974). 

O enfoque da pesquisa está voltado para a metodologia proposta 

por Kozel (2007), com o aporte dos estudos de topofilia de Tuan (1974) e 

foi desenvolvida durante a disciplina “Percepção Ambiental” do curso de 

pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, linha de 

pesquisa Educação Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso 

do Sul. A disciplina tem como principais objetivos: proporcionar 

                                                                 
27 Biológa e discente do Programa de Pós-graduação Mestrado em Ensino de Ciência – 

UFMS, maramildred_@hotmail.com 
28 Docente e doutora do Programa de Pós-graduação Mestrado em Ensino de Ciência – 

UFMS, icleiavargas@yahoo.com.br 
29 Docente e doutora do Programa de Pós-graduação Mestrado em Ensino de Ciência – 

UFMS, suzetew@gmail.com 
30 Docente e doutora do Programa de Pós-graduação Mestrado em Ensino de Ciência – 

UFMS, zanon.ufms@gmail.com 
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condições de aprendizagem e compreensão da relação sociedade-

natureza, representações e percepção ambiental; compreender as 

percepções e representações do ambiente como instrumento para subsidiar 

planejamento e desenvolvimento de pesquisa no ensino e na educação 

ambiental e conhecer e aplicar metodologias de levantamento de 

percepções e representações sociais. 

O objetivo do trabalho foi analisar as representações mentais das 

crianças que vivem no Pantanal, na região conhecida por Passo do Lontra, 

município de Corumbá/MS, utilizando-se da pergunta: O que é o 

Pantanal? 

 

1. PERCEPÇÃO, REPRESENTAÇÃO E MAPA MENTAL 

 

Quais são nossas visões do meio ambiente físico, natural e 

humanizado? Como o percebemos, estruturamos e avaliamos? Esses 

foram alguns questionamentos que Tuan (1974) fez para compreender o 

indivíduo, sua relação com o meio ambiente e o seu comportamento 

geográfico a respeito do lugar e o espaço em analogia aos seus sentimentos 

e ideias. 

Afinal, o que é percepção? Para Tuan (1974) a percepção “é tanto 

a resposta dos sentidos aos estímulos externos como a atividade 

proposital, nas quais certos fenômenos são claramente registrados, 

enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados”. 

É por meio dos sentidos, a visão, o olfato, o tato, a audição e o 

paladar que aprendemos sobre a realidade do mundo vivido, onde a visão 

é o que se destaca. A percepção envolve os aspectos biológicos, assim 

como os aspectos culturais, conforme diz Tuan:  

 

[...] muito do que percebemos tem valor para nós, para a 

sobrevivência biológica, e para propiciar algumas 

satisfações que estão enraizadas na cultura. Atitude é 

primariamente uma postura cultural, uma posição que se 

toma frente ao mundo. Ela tem maior estabilidade do que a 

percepção e é formada de uma longa sucessão de 

percepções, isto é, de experiências. (TUAN, 1974, p.4). 
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Segundo Tuan (1974), topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o 

lugar ou ambiente físico. Difuso como conceito vivido e concreto como 

experiência pessoal. 

Machado (1999), afirma que através dos nossos sentidos, os 

acontecimentos chegam diretamente preenchendo de forma parcial o 

nosso repertório de conhecimentos, mas que também as informações 

chegam de maneira indireta, transmitidas por meio das pessoas ou pelos 

livros, os signos, os lugares e outros. A imagem como representação do 

espaço é utilizada desde a pré-história, com o aparecimento da linguagem 

simbólica, quando o homem gravou na pedra as cenas do seu cotidiano, 

da sua história, das direções percorridas. As representações do espaço, 

embora normatizadas e referendadas pela técnica e acurácia em algumas 

sociedades e culturas, ainda permanecem como construções simbólicas, 

denominados mapas mentais ou cognitivos (LIMA, KOZEL, 2009). 

O termo “representação” é compreendido por Kozel (2005, p. 140-

141) “como o processo pelo qual são produzidas formas concretas ou 

idealizadas, dotadas de particularidades que podem também se referir a 

um outro objeto, fenômeno relevante ou realidade”. 

Nessa perspectiva, o mapa mental é entendido por Kozel (2007, 

p.115) como “[...] uma forma de linguagem que reflete o espaço vivido 

representado em todas as nuances, cujos signos são construções sociais” 

que representa a percepção do indivíduo sobre meio ambiente. 

A proposta para trabalhar com os mapas mentais visa identificar 

os conhecimentos básicos das crianças pantaneiras, como também os 

conhecimentos geográficos dos mesmos em relação ao meio em que 

vivem. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de aplicar as metodologias discutidas em sala de 

aula e utilizando também os principais teóricos da percepção ambiental e 

representação social, a disciplina “Percepção ambiental”, de acordo com 

o seu planejamento de aula, levou sua turma composta de seis alunos do 
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mestrado para a Base de Estudos do Pantanal da UFMS em um final de 

semana do mês de novembro de 2017.  

A pesquisa foi realizada em uma pequena vila chamada 

Margaridas, que fica 1,5 km da base de estudos do Pantanal que está 

localizada na margem direita do Rio Miranda, na região denominada 

“Passo do Lontra” (entre os pantanais do Miranda e Abobral), em área 

correspondente a 21,5 hectares, no município de Corumbá – MS (figura 

1). 

 
Figura 1. Localização da Vila Margaridas e da Base de estudos do Pantanal da UFMS. 

Fonte: Google Maps. 

 

A pesquisa apresentada, de caráter exploratório e qualitativo, foi 

desenvolvida com 10 crianças pantaneiras da Vila Margaridas, com idades 

de 07 a 14 anos. 

No início da coleta dos dados da pesquisa, as crianças foram 

informadas sobre a proposta e   o desenvolvimento dos mapas, sendo 

realizada a seguinte pergunta a elas: O que é o Pantanal?  

Vale ressaltar que a criança se expressa melhor através de 

desenhos ou pinturas, do que em relação a fala verbal e até mesmo na 

linguagem escrita. O desenho infantil é uma das principais esferas no 

desenvolvimento da aprendizagem, oportunizando a criança a expressar 

seus sentimentos e representar o mundo que a cerca. Contribui tanto na 

construção da linguagem como na construção do pensamento. Através 
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dela que a criança comunica a leitura de imagens e constrói na sua 

consciência (FLORÊNCIO, OLIVEIRA e LOIOLA, 2017).  

Após a pergunta, foram disponibilizados para cada criança uma 

folha sulfite branca e lápis de cores. As crianças se sentaram em grupos, 

em duas mesas disponíveis para o trabalho. 

Os 10 mapas mentais produzidos pelas crianças foram analisados 

de acordo com a Metodologia Kozel que tem sua base teórica na filosofia 

da linguagem bakhtiniana, pela qual propõe analisar os signos que se 

refletem na construção social e cultural sobre a visão de mundo do 

indivíduo, com os seguintes quesitos: 

1 - Interpretação quanto à forma de representação dos elementos na 

imagem; 

2 - Interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem; 

3 - Interpretação quanto à especificidade dos ícones: 

- Representação dos elementos da paisagem natural 

- Representação dos elementos da paisagem construída 

- Representação dos elementos móveis 

- Representação dos elementos humanos 

4 - Outros aspectos. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Conforme Edgar Morin (1995), “O objetivo do conhecimento não 

é descobrir o segredo do mundo numa palavra-chave. È dialogar com o 

mistério do mundo”.  

Os mapas mentais são recursos que podem ser usados por adultos 

ou crianças para dar conta da percepção do ambiente que os cerca, 

visualizando por meio da sensibilidade e da experiência vivenciada 

(ABDO, 2005).  
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Com o tema O que é o Pantanal? os mapas mentais analisados a 

partir da Metodologia Kozel e da percepção humana de Tuan, estão 

identificados em ordem alfabética de A à J (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Desenhos (Mapas Mentais) produzidos pelas criancas pantaneiras da Vila 

Margaridas sobre o Pantanal. 

 

2.1. - Interpretação quanto à forma de representação dos elementos na imagem 

 

 Segundo Kozel (2001), o primeiro quesito a ser detectado quando 

se faz a leitura dos mapas é a observação da diversidade de formas 

representativas. Os mapas analisados H e I (fig.2) apresentaram pequenos 

textos, demonstrando uma representação gráfica através das letras. 
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2.2. - Interpretação quanto à distribuição dos elementos na imagem 

 

Os mapas A, B, C, F e G, na figura 2, mostram a distribuição dos 

elementos na imagem que são dispersas, mesclando visões horizontais. 

O mapa mental E (fig.2) foi o único que fez uma representação da 

imagem em perspectiva, com visões vertical e horizontal. 

Os mapas D, H, I e J possui a distribuição de elementos isolados, 

mesclando visões horizontais. 

 

2.3. - Interpretação quanto à especificidade dos ícones 

 

Percebe-se uma forte influência de elementos naturais da paisagem 

em todos os mapas mentais, sem associação dos elementos da paisagem 

construída (fig. 2). Os elementos presentes nos mapas demostram uma 

maior diversidade com relação ao ambiente conhecido e vivenciado pelas 

crianças pantaneiras. Onde há presença da fauna e flora do pantanal. 

E em relação aos elementos humanos, em menor escala, ou seja, 

apenas nos mapas B e J. No mapa J evidenciou algo muito especifico, o 

turismo no pantanal, na visão dessa criança pantaneira, reconhecendo a 

importância que seu espaço tem fora dali. 

 

2.4. - Outros aspectos. 

 

As crianças demostraram um forte sentimento topofílico com 

relação ao pantanal, demostrando um lugar sem destruição ambiental, o 

reconhecimento do lugar por outras pessoas de fora da região e o 

depoimento escrito em texto: “O Pantanal é tudo...”, na figura 2, mapa H. 

No Pantanal há uma grande diversidade de fauna e flora, embora 

na maioria dos mapas mentais estão presentes os elementos da fauna e da 

flora, poucas são as espécies que estão representados nos mapas, como a 

onça, o jacaré, as aves e as plantas. 

Nos mapas não foi evidenciada a cultura pantaneira, seja ela, a 

comitiva pantaneira, a culinária, a pesca entre outros. Sobre as cores que 
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compõem os mapas, notou-se a presença marcante do verde e azul. Mas 

também as cores amarelo, laranja e vermelho.  

Na percepção humana, de acordo com Tuan (1974), o verde e o 

azul sugerem frieza e leveza. Para a cor azul, representou-se o céu, a água 

e as nuvens. Para a cor verde foram representadas as árvores, a vegetação 

em geral. 

Os mapas mentais construídos pelas crianças pantaneiras são 

imagens que representam uma articulação entre os elementos 

constitutivos do espaço vivido, demonstrando como eles entendem o 

ambiente local, o pantanal. A linguagem dos mapas é a semantização que 

eles fazem de seu local enquanto espaço de vivência, de sensações e de 

percepções. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do aporte teórico-metodológico proposto pela disciplina 

“Percepção Ambiental” e com o uso dos mapas mentais, baseado na 

Metodologia de Kozel (2007), foi possível analisar as percepções 

ambientais das crianças que vivem na região do Pantanal Sul, 

Corumbá/MS, e confirmar a presença do elo afetivo que possuem com o 

lugar.  

As experiências íntimas e diretas, que envolvem apreensões 

simbólicas, puderam ser compreendidas. O mapa mental, enquanto 

instrumento de coleta de informações sobre as representações mostrou sua 

validade para entender o saber vivenciado e experenciado das crianças 

participantes, além de suas visões, ou seja, com as representações e 

interpretações do que há ao redor, em seus cotidianos. A topofilia está 

presente na identificação das crianças com o lugar e no conhecimento 

pessoal de cada um em relação ao que representa a Vila e a afetividade. 

O estudo permitiu ainda identificar que, quando se utilizam 

questionários ou entrevistas, por mais abertas que sejam as questões, estas 

podem restringir ou até mesmo influenciar as respostas do participante da 

pesquisa. Nesse sentido, a utilização dos mapas mentais fornece um maior 
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nível de detalhe presente nos desenhos, que pode auxiliar na análise de 

como a criança percebe o ambiente. A riqueza de detalhes é mais 

dificilmente percebida na escrita ou na fala. 
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CAPITULO 15 

 

O TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO:  

ENTRE VIVÊNCIAS E REFLEXÕES 

 

 

Vanessa Alves da Silva  

Carlyane de Oliveira Pimentel Silva 

Janegeyce da Costa Petuba 

Giuliano Baltar Melo de Souza Ramos 

 Milena Stéfane Nunes da costa 

Danielle Oliveira da Nóbrega 

(Universidade Federal de Alagoas) 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A presente oficina insere-se na temática da inclusão de pessoas 

com deficiência e tem como objetivo central criar um espaço de discussão 

acerca dessa inclusão, considerando especificamente o Transtorno do 

Espectro do Autismo (TEA) e suscitando reflexões sobre a forma como a 

sociedade relaciona-se com pessoas com deficiência. Desse modo, os 

objetivos específicos são: sensibilizar os participantes sobre a inclusão de 

pessoas com TEA; e proporcionar a troca de conhecimentos e de 

experiências sobre esse processo. 

A proposta justifica-se pela necessária e urgente quebra de 

obstáculos, em específico aqueles vinculados às barreiras atitudinais, que 

se relacionam aos preconceitos e aos estereótipos. Compreendemos que a 

quebra de tais barreiras está atrelada às oportunidades de ressignificações 

da deficiência, buscando provocar a desconstrução e reconstrução de 

conhecimentos sobre o tema. 

Diante disso, será realizado um conjunto de atividades dispostas 

em forma de circuito, de modo a oportunizar ações sobre temas relativos 
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às pessoas com deficiência e visando quebrar barreiras atitudinais 

existentes. Tal atividade corresponde a uma oficina que suscita reflexões 

sobre o TEA e as possibilidades de participação do sujeito com TEA na 

sociedade. 

O Transtorno do Espectro do Autismo corresponde a um conjunto 

de comportamentos relativos ao comprometimento da comunicação, 

dificuldade na interação social e atividades restritas e repetitivas 

(CUNHA, 2013). Pensando nisso, a oficina irá oferecer uma experiência 

das vivências da pessoa com TEA, utilizando estratégias para ampliar a 

sensibilização do sujeito que esteja participando da oficina, para que o 

mesmo experiencie situações semelhantes àquelas vividas por pessoas 

com TEA. 

Para tanto, norteamo-nos pela Psicologia Histórico-cultural 

quando propomos um espaço que oportunize mediações diversas sobre a 

inclusão da pessoa com TEA. Acompanhamos aqui os entendimentos de 

Amador et al. (2015), quando expõem que se deve compreender a 

deficiência como um desafio requer criatividade nas soluções, o que passa 

tanto pela modificação das crenças, como pela promoção atividades 

sociais e instrumentos mediacionais que auxiliem a pessoa na superação 

de elementos da deficiência e na apropriação de metas culturais. Assim, é 

válida a criação de espaços mediacionais dirigidas ao desafio de modificar 

as crenças “a partir da geração de conflitos que contribuam para a 

formação de novas produções de sentido sobre aprendizagem e diferença” 

(AMADOR et al., 2015, p. 156). 

 

1. MÉTODO: 

 

A oficina reunirá atividades que venham a atender os objetivos 

suscitados. Nesse sentido, a oficina se divide em cinco momentos: 1- 

apresentação inicial sobre os objetivos da oficina e discussão introdutória 

sobre o TEA; 2- realização de circuito; 3- sessão de respiração e 

relaxamento; 4- exibição de vídeo; 5- debate sobre o que foi vivenciado 

nas atividades. 
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Poderão participar da oficina cerca de 30 pessoas, que serão 

divididas inicialmente em cinco subgrupos de seis pessoas, em que cada 

subgrupo se revesará na experimentação de cada atividade do circuito. 

Assim, a apresentação inicial e o circuito terão 6 participantes por 

subgrupo, com duração média total de uma hora para que todos os 

subgrupos possam experienciar as atividades propostas. Já os outros 

momentos terão todos os participantes, com duração de duas horas.  

O primeiro momento tem o objetivo de apresentar a oficina, 

trazendo uma breve explanação do que é o TEA. O segundo momento 

contará com atividades dispostas em forma de circuito e, a partir daí os 

participantes, serão guiados pelos oficineiros em atividades organizadas 

de forma pré-determinada, a fim de trabalhar desde questões de interação, 

equilíbrio, atenção, processamento sensorial e psicomotricidade. Abaixo, 

segue a ordem e as atividades que serão desenvolvidas com seus 

respectivos objetivos a serem trabalhados. 

Atividade 1: a atividade proposta ocorrerá de forma a explorar as 

características de pinça-fina, textura (toque sensorial) e letramento. Essas 

três particularidades serão trabalhadas em conjunto em uma atividade em 

que os participantes deverão pegar letras e formar palavras, usando um 

hashi, em um recipiente cheio de água fria e bolinhas de sagu. 

Atividade 2: iremos trabalhar uma atividade em que os 

participantes serão divididos em grupos e serão reproduzidos áudios com 

comandos muito difíceis de entender. Mesmo assim os participantes 

deverão executar o comando do áudio. Para essa atividade, serão 

trabalhados os aspectos: comandos, interação social, processamento 

sensorial, coordenação motora fina e grossa. 

Atividade 3: Nesse momento, serão abordadas duas questões: a 

falta de estímulos, usando um brinquedo que não desperta nenhum 

interesse nos participantes, visto que alguns sujeitos com TEA apresentam 

interesses restritos, o que se estende ao segundo ponto que é a questão 

gustativa, em que teremos balas para simular o que pode acontecer com 

sujeitos com esse transtorno. 
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Atividade 4: Para esse momento, foi pensado um jogo no qual os 

participantes estarão em uma prancha de equilíbrio e tentarão se equilibrar 

enquanto acertam pinos de boliche coloridos para formar pontos. Dessa 

forma, serão trabalhados equilíbrio, pareamento de cores e coordenação 

olho-mão. 

O terceiro momento diz respeito ao relaxamento e a exercícios de 

respiração. Após as atividades do circuito, esse momento tem o objetivo 

de propiciar maior concentração para as próximas atividades. Para tanto, 

utilizaremos músicas e uma técnica de respiração também utilizada com 

crianças com TEA. 

No quarto momento, serão exibidos vídeos com exemplos de 

pessoas que têm TEA com o objetivo de compreender, a partir da 

perspectiva delas, como elas lidam com determinadas situações cotidianas. 

Por fim, o último momento será uma roda de conversa em que as 

atividades realizadas serão retomadas para explicitar as intenções de cada 

ação do circuito, bem como para explorar elementos como o preconceitos 

e estigmas e refletir sobre a inclusão social das pessoas com TEA. 

 

2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 

Primeiro momento: Apresentação da oficina 

- Introdução aos estudos sobre o Transtorno do Espectro do 

Autismo; 

 

Segundo momento: Realização de circuito vivencial  

- Domínios a serem trabalhados para o desenvolvimento da criança 

com TEA; 

- Atividades para simular a vivência de crianças com TEA; 

 

Terceiro momento: Relaxamento e respiração 

- Técnicas de relaxamento usando músicas; 

- Técnica de respiração utilizada com crianças com TEA; 
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Quarto momento: Exibição de vídeo 

- Características do TEA vivenciadas no dia a dia;  

 

Quinto momento: Roda de conversa a partir do que foi 

vivenciado 

- Preconceitos e estigmas; 

- Processo de inclusão social do sujeito com TEA. 
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CAPITULO 16 

 

ESTUDO INTERDISCIPLINAR DE COGUMELOS COMESTÍVEIS 

APLICANDO O MÉTODO DE APRENDIZAGEM BASEADA EM 

PROJETOS (ABP) 

 

 

Regina Lucia Pelachim Lianda,1  

Aline Aparecida Campos.2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A economia globalizada, avanços em tecnologia e ciências 

cognitivas e um movimento mundial para confiar em programas baseados 

em resultados requerem das instituições de ensino mudanças no modelo 

tradicional de educação (FELDER et al., 2011) e reformulação dos 

métodos tradicionais de transmissão de conhecimentos, de modo a atender 

às necessidades de melhoria de vida (LARMER; MERGENDOLLER, 

2012; OLIVEIRA, 2013). 

Uma das propostas metodológicas que busca tais contribuições é 

conhecida como Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos (ABP) 

desenvolvida no final da década de 60 na McMaster University no Canadá 

e posteriormente na Universidade de Maastrichna, na Holanda. Tal 

proposta é centrada no aluno, com a intenção de que o mesmo aprenda por 

si próprio, com a oportunidade de direcionar seu aprendizado e investigar 

os aspectos científicos envolvidos em uma determinada situação real ou 

simulada que pode apresentar complexidade variável (SÁ; BRITO, 2010). 

Além disso, apresenta como características: a organização 

temática em torno de problemas; o uso interdisciplinar de componentes 

teóricos e práticos; a ênfase no desenvolvimento cognitivo; o 

levantamento de hipóteses, a análise de dados e de alternativas; e a 
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participação ativa do aluno em sala de aula (OLIVEIRA, 2013; FARIA; 

SILVA, 2012; LARMER; MERGENDOLLER, 2012).  

Karakas (2008) também mencionou vantagens do método ABP na 

formação de educadores. Entre elas, destaca-se a correspondência direta à 

maioria das recomendações presentes na literatura da ciência da educação, 

porque atende aos apelos para o uso de aprendizagem cooperativa em 

pequenos grupos. 

Em trabalho recente, Lianda e colaboradores (2015, 2016) 

demonstraram como se deu a aplicação da ABP no desenvolvimento das 

disciplinas Química Orgânica e Análise Instrumental em curso de ensino 

técnico integrado ao ensino médio, por meio do estudo do alimento mel. 

Dentro desta proposta da ABP, o presente trabalho apresenta os 

resultados parciais do projeto intitulado "Implementação da metodologia 

ABP por meio do estudo interdisciplinar de cogumelos comestíveis".31 O 

referido projeto busca desenvolver uma proposta interdisciplinar, a partir 

do estudo de cogumelos, com estudantes do 2º ano do curso técnico em 

Química integrado ao Ensino Médio. 

O ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível 

médio é uma das modalidades de ensino ofertada pelos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia. Essa formação tem como princípio a 

concepção do ensino geral e profissional como inseparáveis, em todos os 

campos em que se dá a preparação para o trabalho (BRASIL, 2007). 

Diversos autores32 se ocupam com os desafios e as perspectivas em torno 

do ensino médio integrado no Brasil. Entre esses desafios destacam-se: a 

                                                                 
31 O projeto “Implementação da metodologia ABP por meio de estudos interdisciplinares 

de cogumelos comestíveis” encontra-se em andamento no âmbito do Instituto Federal 

Sudeste MG, Campus Barbacena, desde março de 2018 contando com duas bolsistas 

financiadas pela Fapemig e pelo IFSudesteMG. A equipe é formada por professores das 

disciplinas Química Orgânica, Análise Instrumental, Língua Espanhola e Microbiologia 

(a última em fase de ajustes em metodologias específicas da área), bem como 

profissionais das áreas Educacional e de Ciência de Alimentos, experientes em 

metodologias ativas inovadoras. além da parceria junto ao produtor de cogumelos da 

cidade de Barbacena (Cogumelos Jardins do Sol, coordenadas 21°16'03.9"S 

43°50'18.8"W).  
32  Entre eles, destacam-se CUNHA, 2008; CIAVATTA, 2005; FRIGOTTO; 

CIAVATTA; RAMOS, 2005; MACHADO, 2010; VIEIRA; VIEIRA, 2016. 
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divisão do ensino com rígida separação de disciplinas; a tentativa de 

articulação entre as disciplinas técnicas e propedêuticas; e o número 

elevado de disciplinas ofertadas anualmente.  

É necessário considerar que a ABP possibilita ao aluno refletir 

sobre a sua aprendizagem através da participação ativa na construção do 

conhecimento; e ao professor o diálogo constante com diferentes áreas do 

saber, o que favorece o rompimento com a dualidade entre ensino 

profissional e médio. 

Outro aspecto característico da metodologia ABP é o emprego de 

avaliações diversas e ao longo do processo. Neste projeto diferentes 

sugestões de meios de avaliação foram propostos como formas de 

diagnosticar a aquisição de habilidades, por parte dos alunos. Algumas 

atividades avaliativas previstas, e outras que surgiram no decorrer do 

processo, foram aplicadas na primeira etapa do projeto. Com isso fez-se 

necessário refletir a respeito da relação entre a ABP e avaliação 

mediadora. Na concepção de Hoffman (2003), essa avaliação se dá no 

decorrer do processo, privilegiando todas as etapas da construção do 

conhecimento. Segundo a autora “a ação avaliativa mediadora se 

desenvolve em benefício ao educando e se dá fundamentalmente pela 

proximidade entre quem educa e quem é educado” (HOFFMANN, 2003). 

Essa perspectiva de avaliação é muito próxima da avaliação diagnóstica 

que fundamentalmente investe na construção dos resultados de 

aprendizagem definidos e esperados (LUCKESI, 2011), com o emprego 

de diferentes instrumentos avaliativos (relatórios, trabalhos, pesquisas, 

autoavaliação, uso de ferramentas de TI - Tecnologia da Informação etc.). 

Para alcance de êxito são fundamentais a participação e o compromisso 

dos alunos. 

 

1. METODOLOGIA 

 

A metodologia ABP foi aplicada durante o 1º bimestre do ano 

letivo de 2018, na 2ª série do curso Técnico em Química Integrado ao 
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Ensino Médio no IF Sudeste MG - Campus Barbacena, após apresentação 

da metodologia e consentimento dos alunos. 

O projeto direciona-se ao estudo de um alimento ainda pouco 

consumido e pouco estudado no Brasil, o cogumelo. Busca-se definir em 

extratos de cogumelos comestíveis o perfil preliminar de substâncias 

fenólicas, classe química responsável por atividades biológicas benéficas 

à saúde humana. Os conteúdos trabalhados envolveram as disciplinas 

Química Orgânica, Análise Instrumental, Língua Espanhola e 

Microbiologia. É importante ressaltar que uma segunda língua é cabível a 

qualquer aprendizagem e, neste caso, a Língua Espanhola, considerada 

oficial ou segunda língua em muitos países foi explorada. Em um primeiro 

momento, aspectos introdutórios ao ensino dessa língua foram essenciais, 

considerando principalmente o contexto de produção de cogumelos na 

Espanha e, paulatinamente, temáticas envolvendo o alimento e suas 

propriedades nutricionais, divulgadas naquele país, estão sendo inseridas 

ao contexto do projeto. 

É importante mencionar que na Europa as espécies cultivadas são, 

fundamentalmente, Agaricus bisporus (cogumelo de Paris ou 

champignon), Pleurotus ostreatus (shimeji preto ou branco/ hiratake) e 

Lentinula edodes (shiitake), sendo a espécie champignon ou cogumelo de 

Paris a mais cultivada na região europeia. Os maiores produtores de A. 

bisporus são Holanda e Polônia, seguidos por França e Espanha (RAMOS, 

2015). A proposta deste trabalho inclui o estudo destas três espécies 

produzidas no Brasil, ao longo do ano letivo. 

O planejamento das ações e atividades foi elaborado com a 

participação de todos os membros da equipe, levando em consideração 

aspectos levantados pelos próprios alunos da turma, e durante a execução, 

ajustes foram necessários, conforme o andamento das aulas e participação 

dos estudantes.  O público alvo envolveu 30 alunos, regularmente 

matriculados no IF, com idade entre 16 e 17 anos.  

A proposta apoia-se nas diretrizes de um Currículo Baseado em 

Competências onde os objetivos do projeto são as competências a serem 

alcançadas, e as habilidades a serem adquiridas para êxito nas 
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competências são os objetivos de aprendizagem. Abaixo (Quadro 1) segue 

parte do Currículo Baseado em Competências, referente ao que foi 

aplicado no período supracitado. Inicialmente, o projeto apresentou 

sugestões de meios de avaliação, algumas foram executadas e outras 

surgiram no decorrer do processo. 

 

Quadro 1: Parte do Currículo Baseado em Competências referente ao 

projeto e desenvolvimento das disciplinas. 

Competência 1: Aplicar o método ABP à turma de curso Técnico em Química, 

envolvendo as disciplinas Química Orgânica, Análise Instrumental e Espanhol. 

Objetivos de 

Aprendizagem 

Critérios 

(aspectos a serem 

observados nos 

resultados) 

Meios de avaliação 

(formas de apresentação da 

aquisição da habilidade) 

Vivenciar o 

método ABP e a 

abordagem 

centrada no 

estudante 

Diferenças entre o 

método ABP e o 

método convencional 

1. Questionário de avaliação 

diagnóstica, com o intuito de 

observar, qualitativa e 

categoricamente, o conhecimento 

prévio sobre o conteúdo 

específico a ser aprofundado, 

sobre as experiências de 

aprendizagem ativa e conteúdos 

específicos das disciplinas 

envolvidas 

2. Avaliação (em equipes) 

realizada por meio do "Jogo da 

Forca" 

Realizar trabalho 

em equipe e 

atividades de 

forma colaborativa 

● Participação, 

postura e 

comportamento de 

cada membro no 

trabalho realizado em 

equipe 

● Respeito à 

individualidade de 

cada participante 

3. Apresentação de atividades 

integrando conteúdo e 

ferramentas pedagógicas, 

demonstração prática de 

atividades e ferramentas 

colaborativas entre os 

participantes etc. 
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● Inovação na 

realização 

colaborativa de 

atividades  

Utilizar 

ferramentas de 

Tecnologia da 

Informação no 

contexto de 

aprendizagem 

Uso da ferramenta 

tecnológica 

(https://www.wordclo

uds.com/) 

4. Apresentações livres inovadoras  

Realizar tarefas 

dialógicas 

Atividades / atitudes 

dialógicas de forma a 

valorizar o trabalho 

colaborativo e a 

confiança, respeitando 

a individualidade 

5. Dinâmica "Corpo Humano" (em 

equipes) sobre "Disciplinaridade, 

Interdisciplinaridade, 

Multidisciplinaridade e 

Transdisciplinaridade" 

6.  Learning cafe junto à Dinâmica 

5, com lanche envolvendo 

receitas com cogumelos e farinha 

de cogumelo produzida no 

Laboratório de Microbiologia 

Praticar hábitos de 

estudos prévios às 

atividades e aulas 

em geral, e busca 

de informações de 

forma contínua  

Participação ativa, de 

forma crítica, nas 

atividades e aulas nos 

diversos contextos 

7.  Discussões e participações 

diversas em sala de aula, tanto 

individualmente quanto em 

grupos 

Divulgar as 

atividades 

desenvolvidas 

Uso de ferramenta 

digital para 

apresentação e 

divulgação de 

atividades 

desenvolvidas e 

resultados alcançados 

nas pesquisas 

realizadas a respeito 

dos conteúdos  

8.  Divulgação de resultados de 

pesquisas apresentadas por meio 

de redes sociais como o facebook 

e uso de aplicativo online 

disponível em 

(https://www.wordclouds.com/) 

Competência 2:  Definir em extratos de cogumelos comestíveis o perfil preliminar 

de ácidos fenólicos e flavonóides (substâncias fenólicas). 
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Conceituar 

cogumelo e 

determinar sua 

composição 

química geral. 

Identificação de 

classes químicas 

presentes na 

composição do 

cogumelo 

9. Pesquisa sobre a composição 

química em geral de cogumelos 

comestíveis, apresentação de 

palavras-chave na forma de 

"nuvens", e emprego do “jogo da 

forca” como atividade avaliativa.  

Reconhecer 

substâncias 

orgânicas  

● Diferença entre 

compostos 

orgânicos e 

inorgânicos, e 

compreensão da 

importância e 

particularidades do 

átomo de Carbono 

(C) 

● Identificação do 

grupo funcional 

fenol 

● Diferença entre o 

grupo funcional 

fenol e álcool 

10. Estudos prévios a respeito da 

definição de "Química Orgânica", 

após realização do Questionário-

diagnóstico (item 1) e antes da 

primeira aula referente ao assunto 

11. Atividade (em grupos) 

envolvendo a definição atual de 

"Química Orgânica", sobre o 

estudo do átomo de C e seus 

compostos, de forma a identificá-

los por meio da observação de 

rótulos de algumas substâncias 

químicas (orgânicas e 

inorgânicas) selecionadas nos 

laboratórios 

12. Aula prática ministrada pelos 

alunos a respeito da análise de 

Ultravioleta (UV) de fração 

extraída de cogumelos (pré-

extrato) em busca desta classe 

química (relacionada ao item 14) 

13. Pesquisa sobre o solvente 

metanol, sua função orgânica 

(álcool) e sua toxidez apresentada 

com palavras-chave na forma de 

"nuvens" 

(https://www.wordclouds.com/) 

14.  Avaliação escrita individual 

Reconhecer a 

função orgânica 

fenol 

Relacionar 

substâncias 

fenólicas com 

cogumelo 

Entendimento da 

presença de 

substâncias fenólicas 

na composição 

química do cogumelo 

e outros alimentos 

 

Preparar o extrato 

de cogumelo 

● Obtenção de 

Espectro de 

ultravioleta (UV) e 

15. Manuseio dos materiais de 

laboratório e do equipamento 

Espectrofotômetro UV em análise 

preliminar da amostra (item 12) 
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compreensão do 

mesmo 

● Entendimento 

da propriedade de 

solubilidade de 

compostos orgânicos 

 

● Avaliação "Jogo da Forca", 

supracitada no item 2 

● Uso do metanol como solvente 

da solução da amostra (item 12) e 

pesquisa sobre este solvente (item 

13) 

Competência 3: Inserir o tema cogumelos comestíveis no contexto da Língua 

Espanhola. 

Conhecer o tipo de 

produção 

alimentícia em 

regiões específicas 

da Espanha. 

● Observação da 

produção de 

cogumelos na 

Espanha 

● Dimensão da 

presença do cogumelo 

nos hábitos 

alimentares dos 

espanhóis 

● Aspectos 

introdutórios ao 

Ensino de Língua 

Espanhola, 

importância do idioma 

no mundo 

16. Pesquisa sobre o tipo de 

produção alimentícia que ocorre 

em regiões determinadas da 

Espanha 

17. Pesquisa sobre a gastronomia 

das regiões bem como a sua 

localização 

18. Estudo sobre os valores 

nutricionais do cogumelo  

19. Tradução do texto para a língua 

espanhol 

Fonte: própria 

 

É importante mencionar que os conteúdos programáticos das 

disciplinas foram ministrados conforme andamento do projeto. Além 

disso, a metodologia usada para o preparo de extrato de cogumelos foi 

desenvolvida pelas bolsistas, licenciandas em Química, de forma que, no 

momento em que os alunos iniciarem esta etapa do projeto, tal 

procedimento já esteja definido. Este desenvolvimento promove ajustes 

em metodologia para extração de substâncias fenólicas utilizada com méis 

e frutas (FERRERES et al., 1994; TOMÁS-BARBERÁN, et al., 2001; 

LIANDA et al., 2012; JASICKA-MISIAK et al., 2012), e não usada ainda 

com cogumelos como matriz alimentar, segundo a literatura. As amostras 



 - 235 -  

de cogumelos Agaricus bisporus, conhecido como champignon de Paris, 

foram adquiridas junto a um produtor local (Cogumelos Jardins do Sol, 

coordenadas 21°16'03.9"S 43°50'18.8"W). Vale ressaltar que a parceria 

entre escola e empresa é outra característica fundamental da ABP.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os Programas Analíticos das disciplinas foram adequados à 

metodologia. 

O planejamento das atividades do 1º bimestre foi realizado pelos 

membros da equipe do projeto considerando opiniões dos próprios alunos, 

e o mesmo sofreu ajustes durante o decorrer do processo. 

Foram apresentados aspectos da ABP (aprendizagem por meio de um 

projeto ou busca de solução de um problema; trabalho colaborativo, com 

respeito à individualidade; confiança; compartilhamento; avaliações 

diversas; uso de ferramentas de TI etc.) e criados grupos por meio de 

sorteio (visando interação e trabalho em equipe, sobretudo com os que não 

escolheriam, como pode ocorrer no mercado de trabalho). 

No início os alunos demonstraram-se um pouco apreensivos, 

principalmente quanto ao receio de não aprenderem o conteúdo 

programático.  

Houve aplicação de um Questionário Diagnóstico (item 1, Quadro 

1, p. 5) que demonstrou maior ciência sobre conteúdos a serem estudados 

na disciplina Microbiologia e pouco ou nenhum conhecimento sobre a 

metodologia de ensino e aprendizagem ABP, bem como em Espanhol e 

em Química Orgânica. No dia seguinte, em sala de aula, na primeira 

atividade a respeito do átomo de Carbono (C) e a Química Orgânica (item 

11, Quadro 1, p. 6), houve uma discussão surpreendente sobre o assunto 

que não havia sido respondido adequadamente no Questionário 

Diagnóstico, quando foi declarado pelos alunos que eles mesmos tinham 

buscado as informações antes da aula (item 10, Quadro 1, p. 5).  

A primeira tarefa dialógica envolveu a "Dinâmica do Corpo 

Humano" (item 5, Quadro 1, p. 5), e no final um lanche com receitas 
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contendo cogumelos e farinha de cogumelo produzida no Laboratório de 

Microbiologia do IF Sudeste MG, Campus Barbacena (item 6, Quadro 1, 

p. 5), sem que os alunos soubessem deste ingrediente, de forma a evitar 

possíveis julgamentos prévios e também devido ao fato de que neste 

momento os alunos não tinham ciência de que o objeto de estudo seria 

este alimento. Foi uma divertida atividade cujo objetivo principal foi o 

esclarecimento sobre os temas "Disciplinaridade, Interdisciplinaridade, 

Multidisciplinaridade e Transdisciplinaridade". Também tratou-se da 

importância do trabalho colaborativo e da confiança entre os pares para 

alcance de êxito em geral. Foi salientada a relevância do trabalho em 

conjunto com outras disciplinas, e assim os alunos ficaram ainda mais 

curiosos a respeito do projeto. 

Na aula seguinte houve discussão até que os alunos identificassem 

o cogumelo inserido na proposta. Na aula prática referente ao 

acompanhamento da utilização do Espectrofotômetro de ultravioleta (UV) 

em uma análise preliminar para a determinação de fenólicos em 

cogumelos, houve divisão da turma. Foi esclarecida aos grupos a maneira 

correta de manusear o equipamento, e durante a explicação surgiram 

dúvidas interessantes que direcionam a continuidade do processo, quando 

não respondidas de imediato, tais como: por que usou-se metanol e não 

outro solvente? Solubilidade tem a ver com forças intermoleculares? Para 

que fazer essa análise? Como saber qual faixa no UV realizar a análise? 

Por que estudar substâncias fenólicas no cogumelo? Por que cogumelo e 

não outra “coisa”? 

Vale destacar que a análise espectrofotométrica no UV, bem como 

análises cromatográficas posteriores componentes do projeto, são 

conteúdos programáticos da disciplina Análise Instrumental, geralmente 

ministrada na 3º série do curso e, neste caso, está sendo abordada em 

função do desenvolvimento do projeto, de forma aplicada. 

No próximo encontro um dos grupos ministrou a aula de UV aos 

demais (alunos como orientadores), voluntariamente e sem prévio 

preparo, de forma excelente, abordando cada passo para a obtenção do 

espectro e discutindo a estrutura de um fenol, suas ligações covalentes 



 - 237 -  

duplas conjugadas (responsáveis pela absorção no UV) com 

representações no quadro (itens 12 e 15, Quadro 1, p. 6). Fez parte da 

discussão a molécula do metanol, pertencente à função álcool (e seu 

manuseio, a princípio, de forma não tão cautelosa, gerou a pesquisa sobre 

este solvente - item 13, Quadro 1, p. 6). A partir das estruturas discutidas 

nesta aula e resultados obtidos de uma pesquisa sobre a composição 

química do cogumelo (itens 4 e 9, Quadro 1, p. 5) foram ministrados 

conteúdos teóricos de química orgânica, tais como: Tetravalência do 

átomo de C; Classificação do C nas cadeias carbônicas (primário, 

secundário, terciário e quaternário); Fórmulas molecular, estrutural e 

eletrônica; Preenchimento de ligações covalentes simples, dupla e tripla 

nas cadeias carbônicas; Identificação de ligações sigma (σ) e pi (π); 

Preenchimento de átomos de Hidrogênio (H) nas estruturas; Identificação 

das funções orgânicas hidrocarboneto, álcool e fenol. 

Foi aplicada uma avaliação escrita individual (item 14, Quadro 1, 

p. 6), de forma a transmitir confiança aos estudantes em relação ao 

processo de aprendizagem, já que é a forma mais conhecida por eles como 

instrumento avaliativo. Estudos sobre ABP demonstram que resultados 

satisfatórios obtidos por este meio de avaliação (Figura 1, p. 9) tendem a 

propiciar tranquilidade aos estudantes no sentido da crença na 

aprendizagem do conteúdo programático, aquisição de condição de dar 

continuidade à sua formação. 

Um divertido meio de avaliação, o Jogo da Forca (item 2, Quadro 

1, p. 5), permitiu enfatizar aspectos fundamentais do aprendizado em 

geral. Foram dadas fichas coloridas de forma a controlar a participação de 

todos. Exemplos de perguntas e respostas envolvidas: Quais 

características que um composto deve apresentar para ser analisado em 

um Espectrofotômetro UV? Ligação covalente, Duplas conjugadas (2 

jogadas distintas); Cite características da metodologia Aprendizagem 

Baseada em Projetos (ABP)? Autonomia, Aprender fazendo, Confiança 

(3 rodadas); Indique uma classe química componente da composição 

química do cogumelo. Proteínas; Indique uma propriedade terapêutica 

apresentada pelo cogumelo. Atividade Antioxidante; Qual a função 
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orgânica do solvente usado nas práticas? Função álcool etc. Os alunos não 

tiveram dificuldades. Os alunos foram participativos e demonstraram-se 

motivados e competitivos, indicativo de sua aprendizagem, levando em 

conta que não houve aviso prévio sobre a atividade. 

Na disciplina de Língua Espanhola buscou-se o favorecimento de 

determinadas competências linguísticas para que a metodologia ABP 

pudesse ser inserida na aprendizagem do idioma, facilitando sobremaneira 

o processo de ensino deste.  E na sequência os alunos realizaram uma 

pesquisa para conhecer a gastronomia, a produção alimentícia e a 

localização de regiões da Espanha (itens 16 a 19, Quadro 1, p. 6). O 

objetivo da pesquisa atende à metodologia ABP uma vez que os alunos 

são estimulados a conhecer que tipo de produção acontece em regiões 

específicas da Espanha, selecionadas propositalmente para tal pesquisa, já 

que produzem cogumelos comestíveis. A partir do resultado da pesquisa, 

os alunos puderam notar a presença de cogumelos na gastronomia destas 

regiões e os componentes nutricionais do cogumelo, divulgados em sites 

daquele país. Com esse estudo os estudantes começaram a entender como 

a Língua Espanhola seria incluída no projeto ABP envolvendo um tema 

tão específico dentro da química. 

Os resultados de avaliações aplicadas estão apresentados no 

gráfico da Figura 1.  

 

Figura 1: Gráfico referente aos resultados de avaliações aplicadas.       

 
Fonte: própria 
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Nota-se ao longo do processo que os alunos melhoraram suas 

habilidades e que na média dos resultados dos objetivos de aprendizagem 

direcionam-se ao alcance das competências. 

 

CONCLUSÃO 

 

A aplicação da metodologia da Aprendizagem Baseada em 

Projetos, por meio do estudo de cogumelos tem se mostrado eficaz no 

curso Técnico em Química integrado ao Ensino Médio.   

Apesar da apreensão e resistência iniciais dos alunos, foram 

observados resultados positivos em curto espaço de tempo, superando 

expectativas iniciais e favorecendo maior integração entre os 

componentes curriculares do curso. Entre esses resultados merecem 

destaque: o momento da aula tornou-se mais dinâmico e atraente, 

motivando alunos e professores; efetivou-se o trabalho colaborativo entre 

os estudantes, respeitando a individualidade e as necessidades de cada 

aluno; maior interesse pelo ato de pesquisar; prática avaliativa tornou-se 

mais frequente, possibilitando tomada de decisão mais imediata, o que 

favoreceu o processo de ensino e aprendizagem. Os resultados 

evidenciaram mudanças significativas no momento da aula, na prática 

avaliativa e na motivação dos estudantes frente aos conteúdos envolvidos. 

Os questionamentos, bem como os resultados obtidos são direcionadores 

da continuidade do projeto.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar reflexões, 

princípios, projetos e práticas fundamentais para inspirar a construção de 

novos caminhos para os processos de ensino e de aprendizagem nos anos 

iniciais da educação básica. As reflexões se desenvolvem em torno do 

projeto político pedagógico da Escola A Voz do Operário. 

De tal modo, este capítulo apresenta resultados parciais de 

pesquisa do tipo estudo de caso desenvolvida na Escola A Voz do 

Operário (Bairro da Ajuda/Lisboa/Portugal). Uma instituição educativa 

com mais de 135 anos, criada em 1880, como um dos objetivos da 

Sociedade de Benemerência A Voz do Operário, em um tempo marcado 

pela resistência e luta contra a monarquia.  

A referida Sociedade, além da Escola, criou um jornal como meio 

para denunciar as terríveis condições de trabalho e de vida da época, e 

ainda, propagar reivindicações e mobilizar forças de resistência à triste 

realidade que viviam. Atualmente, em suas seis unidades escolares, 

educam mais de 1.000 crianças e adolescentes nos Espaços Educativos 

das Escolas A Voz do Operário, que atende crianças da creche ao 6.º ano 

de escolaridade. Esta pesquisa ocorreu especificamente na unidade escolar 

localizada no Bairro da Ajuda, com capacidade para 200 alunos, que 

frequentam a creche, o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, 

com idades entre 3 a 10 anos36. 
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Essa pesquisa está vinculada à Rede Internacional de Escolas 

Criativas – RIEC  e ao Grupo de Pesquisa em Rede Internacional 

Investigando Escolas Criativas e Inovadoras tendo sido desenvolvida no 

ano de 2017 e utilizado para a coleta de dados os seguintes instrumentos 

de pesquisa:  observação participante, análise documental, entrevista 

semi-estruturada e aplicação do questionário Vadecrie (SUANNO, 2013). 

Tal pesquisa justifica-se dada a necessidade de identificar, bem 

como de se construir propostas inovadoras para a educação escolar e para 

seus processos de ensino e de aprendizagem, que assumam perspectivas e 

projetos que estabeleçam relações afetivas e colaborativas dentro e fora 

das salas de aula, considere a interconexão biopsicossocial do sujeito e 

sua estreita relação com a natureza e possibilite que educador e educando 

sejam aprendentes na busca do saber. 

Romper com o modelo e a organização escolar instituída, 

promover de mudanças e criar novos caminhos para o ensino e a 

aprendizagem nos remete à múltiplos desafios de ordem téorica e prática, 

assim como acreditamos tem potencialidade o diálogo com o paradigma 

educacional emergente (MORAES, 2012).  

Os desafios, cada vez mais complexos na área da educação, têm 

impulsionado um campo vasto, plural e diversificado de pesquisas sobre 

escolas criativas e inovadoras e algumas destas se inserem em uma 

perspectiva educacional emergente e se reconhecessem na 

dessemelhança, na oposição aos processos sociais excludentes, na defesa 

de relações igualitárias e colaborativas e na formação de sujeitos sociais, 

autônomos, responsáveis e éticos.  

Embora pareça simples produzir rupturas e criar uma nova cultura 

educativa, de fato não o é, pois, demanda reforma do pensamento, 

construção coletiva a fim de realizar práticas inovadoras e criativas que 

dependem de um conjunto de elementos e esforços individuais e coletivos, 

internos e externos ao universo escolar que se revelem também enquanto 

movimento de luta e resistência. O cenário deste movimento explicita a 

dicotomia entre o velho paradigma e o paradigma educacional emergente.  
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O velho paradigma, esclarece Moraes (2012), se baseia na ciência 

moderna, no positivismo, perspectiva imersa a um sistema tradicional, 

hierárquico, autoritário, no qual produz uma escola que trabalha com 

conteúdos fragmentados e dissociados da realidade, do mundo e da vida. 

Este tipo de educação escolar produz sujeitos “incompetentes, incapazes 

de pensar, de construir e reconstruir conhecimento” (p.3). Desse modo, os 

indivíduos tornam-se impossibilitados de se autoconhecerem enquanto 

protagonistas, agentes de sua própria história e responsáveis pela sua 

trajetória de vida, pela luta coletiva por uma sociedade mais justa, 

igualitária e democrática. 

Escolas que educam por meio de conhecimentos 

descontextualizados, fragmentados e desconexos, colaboram para 

aumentar as enormes carências humanas, as desigualdades e injustiças 

sociais, pois não implicam o processo educativo com a articulação entre 

esforços em prol da problematização e da compreensão da realidade; 

desenvolvimento intelectual e cognitivo; desenvolvimento da 

personalidade, emoção, afeto, solidariedade e espiritualidade laica. Para 

Morin (2007, p. 65), na visão tradicional da ciência e da educação, “onde 

tudo é determinismo, não há sujeito, não há consciência, não há 

autonomia” e essa é uma questão a ser enfrentada no contexto escolar. 

Perspectivas científicas e educacionais contemporâneas e 

emergente complexificam e contextualizam o modo de refletir, pois 

ecologizam saberes e conhecimentos sobre a vida, as sociedade, as 

culturas e os indivíduos.  

 

É uma visão ecológica que reconhece a interdependência 

fundamental de todos os fenômenos e o perfeito 

entrosamento dos indivíduos e das sociedades nos processos 

cíclicos da natureza. Através desta percepção ecológica, 

podemos reconhecer a existência de uma consciência de 

unidade da teia da vida, a interdependência de suas 

múltiplas manifestações, seus ciclos de mudanças e de 

transformações (MORAES, 2012, p.13).  

 

Do mesmo modo, ressalta Morin, (2007), a urgência da reforma 

do pensamento, da tomada de consciência, no sentido de entender a 
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complexidade presente no real e ampliar o diálogo e as informações para 

o avanço do conhecimento e assim, “sensibilizar para as enormes 

carências de nosso pensamento, e compreender que um pensamento 

mutilador conduz necessariamente a ações mutilantes” (p. 15). 

A educação complexa e transdisciplinar emergente enfatiza, a 

necessidade de se criar uma pedagogia ecossistêmica, crítico-libertadora, 

multidimensional e multirreferencial que promova “uma educação que 

implica abertura, um novo diálogo entre mente e corpo, sujeito e objeto, 

consciente e inconsciente, interior e exterior, indivíduo e seu contexto, o 

ser humano e o mundo da natureza” (MORAES, 2012, p.19). 

A escola, nesta perspectiva, volta-se ao inédito-viável (FREIRE, 

2005), valoriza a escuta sensível, problematiza questões pertinentes na 

atualidade, articula conteúdos por meio de diferentes e criativos 

referenciais. Além do mais, as relações entre os agentes educacionais são 

menos hierarquizadas, de forma que educador e educando estabelecem um 

aprendizado contínuo a partir das trocas cotidianas.  

Neste contexto, a criatividade, a inovação, a colaboração, a 

afetividade e a autonomia são partes de um todo, interligado, 

interdependente nos processos de ensino aprendizagem.  

Sobre criatividade Mitjáns Martínez (1997) apresenta que existem 

cinco perspectivas globais no estudo da criatividade e cada uma delas 

enfatiza determinados elementos constitutivo da mesma, ou seja: a) 

condições para promover a criatividade, b) processo criativo, c) pessoa 

criativa, d) produto criativo e e) integração entre 

condições/processo/pessoa/produto criativo.  

Ken Robinson (2006) define criatividade como o processo de ter 

ideias originais relevantes e que com frequência se manifestam em 

interação. Para Torres (2009), a criatividade brota como uma ideia nova e 

inédita que, ao ser realizada, se transforma em uma ação, cujo produto 

final deve ser algo com sentido, que tenha alguma intenção, que seja útil 

para alcançar objetivos. Contudo, as possibilidades para o 

desenvolvimento desse potencial criativo estão condicionadas à relação 

que o sujeito possui com o meio social e cultural em que está inserido, ou 
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seja, só pode florescer se tiver condições adequadas. As pessoas podem 

desenvolver a criatividade, pois: 

 

todo ser humano é capaz de surpreender, criar e inovar, se 

tiver oportunidade de pensar, problematizar, brincar com as 

ideias, agir, sentir, sorrir. Investir no potencial humano e em 

sua criatividade é condição para sobrevivência e 

reordenamento dos caminhos socioambientais em âmbito 

planetário. E a educação pode contribuir neste sentido. Se 

considerarmos que todo ser humano pode ser criativo, uma 

educação criativa deve oportunizar ao sujeito a construção 

de conhecimentos, o desenvolvimento pleno de sua 

inteligência, sensibilidade, corporeidade, autoconhecimento 

e consciência ampliada na relação humana, social e 

ambiental (SUANNO, TORRE E SUANNO, 2014, p. 17). 

 

Suanno (2010) considera como inovação pedagógica a relação 

dialética, dialógica e interdependente entre autonomia, criticidade e 

criatividade em processos educativos emancipatórios.  

O estudo intitulado “Escolas inovadoras: experiências bem-

sucedidas em escolas públicas” (UNESCO) define escolas criativas e 

inovadoras como aquelas que:  

 

propiciam processos criativos de articulação e 

transformação do clima escolar, promovem uma maior 

integração dos diferentes setores da escola, fortalecendo 

laços e mecanismos de compartilhamento de interesses e 

objetivos (ABRAMOVAY, 2004, p.27).  

 

A abordagem complexa, ao analisar o fenômeno escolar, assume 

um olhar multidimensional e, no que se refere ao sujeito cognoscente, 

compreende-o a partir de vários aspectos como por exemplo: aspectos 

sociais, culturais, cognitivos, biológicos, psicológicos, emocionais, 

intuitivo, enigmáticos, dentre outros. Vale destacar que para Moraes 

(2012) este é um novo modelo de escola: 

 

(...) que derruba as suas paredes, que salta além de seus 

muros, revelando um aprendizado sem fronteiras, sem 

limites de idade e pré-requisitos burocráticos; um novo 
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modelo que traduz uma nova relação de abertura com a 

comunidade e reconhece a existência de novos espaços do 

conhecimento. Na realidade, é uma escola sem paredes, uma 

“escola expandida” que cria novos espaços de convivência 

e de aprendizagem (p.20).  

 

De tal modo, parecer ser possível a formação de sujeitos que além 

do desenvolvimento cognitivo e aprendizagem de conteúdos escolar, 

também se desenvolvam como sujeitos criativos, responsáveis, 

participativos, colaborativos, afetivos e éticos.  

Na sequência pretende-se apresentar reflexões sobre as bases 

teórico-metodológicas que sustentam o projeto político pedagógico da 

Escola A Voz do Operário.  

 

1. ESCOLA, MOVIMENTO OPERÁRIO E PRÁTICAS EDUCATIVAS  

 

A existência do projeto político pedagógico da Escola A Voz do 

Operário insere-se em um movimento de questionamento ao antigo 

paradigma educacional, ainda vigente no país, na qual práticas escolares 

centram-se no professor e nos conteúdos, valorizam relações 

hierarquizadas e lineares. Este modelo valoriza a obediência e a punição 

em detrimento da autonomia e da criatividade. Esta pedagogia tradicional 

tem se mostrado insuficiente para a formação humana e produzido alunos 

e professores profundamente infelizes, desesperançosos, alienados e 

desmotivados, o que vem se revelando como uma educação desprovida de 

sentidos transformadores e emancipadores, assim como tem gerado 

solidão docente, adoecimento e reprodução da ordem socioeconômica 

vigente. 

A Escola A Voz do Operário contrapõe-se a este modelo ao 

fundamentar-se em princípios de uma educação colaborativa, criativa e 

inovadora, conforme validam os resultados37 do questionário Vadecrie 

(SUANNO, 2013).  

                                                                 
37 Os resultados da aplicação do questionário na Escola A Voz do Operário (Bairro da 

Ajuda/Lisboa/Portugal) apresentaram valores superiores a 6 (seis), o que indica que a 
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As bases do projeto político pedagógico da Escola estão, 

historicamente, ligadas ao movimento operário durante o período da 

primeira república, entre 1910 e 1926. A posição operária, esclarece 

Tavares e Pimenta (1987), acirrando progressivamente a medida que o 

conflito social se intensificava e, por meio da luta, o operariado despertava 

como força social, adquirindo consciência da sua capacidade de de 

resistência. E, ao mesmo tempo uma consciência que se recusava aos 

modelos culturais impostos pelos grupos sociais dominantes. Neste 

período houve um crescimento “extraordinário das associações operárias, 

jornais operários, bibliotecas, escolas e outras iniciativas com o intuito de 

reforçar o movimento operário, as suas ideias e a mobilizar as massas em 

torno de um projecto de sociedade alternativa” (p.365)  

O Movimento da Escola Moderna Portuguesa (MEM) foi 

oficialmente registrado em 1966, em Lisboa, enquanto associação para a 

formação permanente de profissionais de educação. Comungam com o 

movimento operário o desejo por uma escola que formasse um sujeito 

crítico, consciente e capaz de alterar a própria história. Ao longo dos anos, 

fruto do trabalho militante, outros objetivos foram sendo acrescentados, 

como o da necessidade deem dar apoio ao desenvolvimento de projetos 

de formação profissional, promover a investigação e iniciar e participar 

no debate sobre experiências inovadoras em educação (MEM, 2017). 

O modelo de formação do MEM tem suas raízes na pedagogia 

freinetiana, na educação popular, cuja ênfase está na autonomia, no 

cooperativismo e na autogestão escolar. Atualmente seus postulados 

defendem a organização do trabalho com os alunos, enfatizam a 

cooperação, a autonomia, o aprendizado por experimentação e 

intervenção/interação dos alunos com o meio onde vivem.  

Atualmente este Movimento se configura como espaço de 

fomento, formação, reflexão e desenvolvimento profissional. Promove 

formação cooperada permanente, também para efeitos de progressão na 

                                                                 
instituição tem indícios de ser uma escola criativa e inovadora, assim vale a pena 

pesquisá-la. 
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carreira, por meio de cursos, oficinas, estágios e Projetos no quadro do 

Sistema Nacional de Formação Contínua, desde 1993. 

 

Trata-se de um modelo inovador e alternativo das práticas 

correntes porque pressupõe a ajuda à construção do ‘cenário 

pedagógico’ (condições físicas e instrumentais) e a criação 

de condições de acompanhamento/supervisão, em grupo de 

cooperação, para garantir, com segurança e ao longo de um 

período julgado suficiente, a implementação de uma prática 

(MEM, 2017). 

 

Explica Niza (1996) que esta concepção de aprendizagem 

cooperada, integrada e afetiva é uma das características que distingue o 

MEM português de outros movimentos da Escola Moderna europeia: 

 

O persistente esforço de reflexão epistemológico-didático 

feito ao longo de mais de um quarto de século pelo MEM, 

em Portugal, fê-lo diferenciar se de outros movimentos 

europeus da Escola Moderna: essa originalidade ocorreu por 

se ter instituído como movimento de autoformação 

cooperada de docentes (nos vários graus de ensino) cujas 

práticas educativas constituem ensaios estratégicos e 

metodológicos sustentados por uma reflexão teórica 

permanente. Desta decorrem os modelos de trabalho 

dialecticamente aferidos por várias práticas (MEM, p.140). 

 

A organização educacional da Escola A Voz do Operário está 

baseada no trabalho, elemento chave do modelo pedagógico freinetiano e 

consequentemente, do MEM. 

Neste sentido, ressalta Gonzáles (2002, p. 197) que: 

 

A educação no movimento é entendida como um conceito 

que se caracteriza por apelar à confiança no potencial de 

cada aluno; registar positivamente os seus sucessos; 

possibilitar uma participação do mesmo na vida do 

grupo/turma, tendo uma palavra a dizer sobre o que se passa 

na sala de aula; e permitir o desafio constante no 

aprofundamento das aprendizagens. 
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Este embasamento teórico direciona importantes pilares de 

sustentação do projeto político pedagógico da escola, bem como de seus 

subtemas: Formação profissional, Conteúdos, Métodos e Procedimentos 

e Interação com a Comunidade, descritos a seguir.  

 

1.1. Formação profissional 

 

O educador/professor, na perspectiva socioconstrutivista, tem por 

ofício uma prática social, na qual se “constituem comunidades de práticas 

que asseguram a construção, a manutenção, o desenvolvimento e a 

inovação das próprias competências profissionais” (PROJETO 

EDUCATIVO, 2016-2019, p.5).  

É dentro destas prerrogativas que os educadores da Voz do 

Operário são apoiados e estimulados em sua prática profissional. A 

proximidade, o diálogo e a afetividade são práticas cotidianas da relação 

profissional. As salas permanecem, a maior parte do tempo, com as portas 

abertas. Os educadores, em sua maioria permanecem na Escola o dia todo, 

acreditam que essa condição favorece a proximidade, momentos de 

partilha e colaboração, confiança e o respeito entre eles e com os alunos. 

A interação dialógica permite que se criem novos significados, relações e 

ações.  

Estes processos de parceria entre professores, educadores e destes 

para com os alunos revelam uma possibilidade de valorização dos saberes 

produzidos e a minimização do trabalho solitário do docente no ambiente 

escolar. Notou-se também, uma militância por parte dos educadores na 

formação de um sujeito integrado à vida em sociedade, critico, autônomo, 

alegre e cooperativo.  

A formação profissional dos educadores da Voz do Operário, 

conforme indicado no seu Projeto Educativo, ocorre de forma contínua, a 

partir da integração dos conhecimentos de todos os educadores. Colabora 

com este movimento de aprendizado e reflexão das práticas educativas o 

fato de estar vinculados ao MEM, enquanto militância por uma escola 

inovadora e também como espaço aprimoramento. Dessa maneira, os 
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educadores encontram-se em permanentemente reflexão teórico-prática. 

Além disso, recebem apoio e compartilham experiências do fazer 

pedagógico. 

No novo paradigma emergente da educação, a formação dos 

professores, conforme esclarece Moraes (2012), sugere esta continuidade, 

a ideia de processo e em permanente construção, um “vir a ser”, que se 

concretiza por meio da ação e reflexão. Neste sentido, o apoio mútuo e a 

partilha das múltiplas experiências, buscam formas não padronizadas para 

conduzir os processos ensino-aprendizagem. 

Na Escola A Voz do Operário os novos saberes vão sendo 

construídos por meio de uma teia de possibilidades, de trocas e de 

encontros, os quais permitem análise das principais demandas e 

potencialidades da proposta pedagógica. Os conhecimentos prévios de 

cada educador são valorizados e integrados na ampliação e aquisição 

desses saberes atuais, entre eles e com os alunos. Assim, os aspectos como 

a não competitividade e a valorização das diferenças também se destacam 

na relação dos educadores 

Neste contexto, as diferenças individuais e a variedade de 

experiências de cada educador se constituem em possibilidades 

permanentes de formação profissional, conforme indica o projeto 

educativo da escola: “apenas através da construção de um património de 

conhecimentos, competências e modos de agir compartilhados podem 

nascer projetos de desenvolvimento profissional” (PROJETO 

EDUCATIVO, 2016-2019, p. 5)  

Os educadores, da Escola A Voz do Operário ao estabelecerem 

comunidades de práticas educativas asseguram a construção, a 

manutenção, o desenvolvimento e a inovação dos caminhos para o 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. A interação dialógica 

existente possibilita a mediação e a criação de novos significados, relações 

e ações, que são construídas pela comunidade educativa e interiorizadas 

pelos seus diferentes atores.  

 

Se podemos dizer que o ensino consiste em apoiar as 

crianças na sua zona de desenvolvimento potencial, importa 
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não esquecer que também os professores constituem 

comunidades de práticas e que também precisam de 

oportunidades de apoio para desenvolverem a sua prática 

profissional (PROJETO EDUCATIVO, 2016-2019, p. 5) 

 

Na relação com os alunos, os educadores da Escola, inspirados 

pela pedagogia freinetiana, são mediadores do aprendizado que cada 

aluno vai construindo à sua maneira. São eles que animam os processos 

de busca de soluções, estimulam a imaginação, ajudam a recordar, criam 

espaços para novos aprendizados, auxiliam a organizar o pensamento, 

organizam espaços para a verbalização das ideias.  

Os educadores estão atentos aos sentimentos dos alunos, ouvem 

mais, problematizam conteúdos e atividades, propõem situações-

problema, fazem perguntas, auxiliam-nos a formular hipóteses e a serem 

capazes de sistematizá-las. Estes processos ocorrem por meio de relações 

horizontalizadas, dialógicas e afetivas. 

Nesta dinâmica, o educador ao mesmo tempo em que participa nas 

atividades com os alunos, oferece a estes diferentes tipos de auxílio, 

conforme a necessidade de cada um. Inseridos nesta dinâmica os alunos 

são estimulados a sobrepassar do desenvolvimento já existente a níveis 

mais complexos. Aos alunos menores esta dinâmica recebe maior tutela e 

acompanhamento, condução que vai sendo substituída gradualmente, 

conforme a capacidade autônoma de cada um.  

Além disso, cada aluno é respeitado dentro do seu tempo, como 

um sujeito original, singular, diferente e único; dotado de múltiplas 

inteligências. E ao mesmo tempo, é também visto como um sujeito 

coletivo, inserido numa dinâmica relacional, interdependente e integrada 

ao seu meio. Por isso, possuem diferentes estilos de aprendizagem e, 

consequentemente, diferentes habilidades para resolver problemas.  

O modo de agir da maioria dos educadores da Escola indica um 

compromisso ético, político na construção utópica de uma sociedade 

melhor. Compreendem, também, que as experiências vividas em seus 

processos educativos podem ser partilhadas a fim de possibilitar, por meio 

das trocas, a ampliação do conhecimento entre eles. Além disso, 
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comprometem-se de tal forma com a docência que se sentem responsáveis 

por integrar à vida cotidiana as aprendizagens educacionais e vice-versa, 

numa integração de sentido que se traduz na alegria e na noção de 

pertencimento. 

A partir deste entendimento, os conteúdos são dispostos por meio 

de diferentes possibilidades, estratégias e caminhos.  

 

2. CONTEÚDOS  

 

Embora a Escola siga as matrizes curriculares, em termos de 

conteúdo, determinadas por Portugal, educadores e educandos vão 

personalizando o projeto político pedagógico com uma proposta de 

formação integral do sujeito.  

As diferentes possibilidades para o desenvolvimento dos 

conteúdos, os programas e projetos são previamente estabelecidos, 

primeiramente, entre os educadores, depois com os alunos e suas famílias, 

em reuniões de Conselhos, Associação de Pais ou mesmo individualmente 

na elaboração dos planos de trabalho.  

A ênfase destes conteúdos ultrapassa a matriz curricular 

preestabelecida em direção ao fortalecimento de valores democráticos 

expressos em temáticas como: solidariedade, amor, família, consciência, 

ajuda, partilha, diálogo, ecologia, natureza. 

Esta forma de inserir e trabalhar temas integrados à vida 

comunitária e afetiva vem ao encontro das novas possibilidades 

enfatizadas pelo novo paradigma emergente de educação. Esclarece 

Moraes (2012, p. 14) que:  

 

Este novo paradigma científico nos traz a percepção de um 

mundo complexo, a visão de contexto, uma visão mais 

ampla e abrangente, destacando a compreensão 

ecossistêmica da vida que enfatiza as relações do todo com 

as partes. É uma visão ecológica que reconhece a 

interdependência fundamental de todos os fenômenos e o 

perfeito entrosamento dos indivíduos e das sociedades nos 

processos cíclicos da natureza. Através desta percepção 

ecológica, podemos reconhecer a existência de uma 
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consciência de unidade da teia da vida, a interdependência 

de suas múltiplas manifestações, seus ciclos de mudanças e 

de transformações. 

 

A maior parte do conteúdo, na Escola é desenvolvido em grupo, 

por meio de projetos, cuja forma é dada, geralmente, pelos próprios 

alunos. Segundo Hernandéz (1998a apud Suanno, 2010), afirma que 

educar por projetos é uma ação considerada ousada, inovadora, que 

permite a formação de comunidades de aprendizagem. Tal cenário oferece 

liberdade à imaginação e encantamento no processo de aprendizagem. 

Outra interessante faceta de como os conteúdos são trabalhados na 

Escola refere-se à sua pertinência. Eles estão ligados à realidade social e 

comunitária dos alunos, da comunidade e do País. Como exemplo 

podemos citar, as queimadas no ano de 2017, deixando vários portugueses 

desabrigados. Imediatamente temas como meio ambiente, prevenção a 

riscos, solidariedade e formas de ajuda foram incorporados no cotidiano 

escolar. Os momentos cívicos, as datas comemorativas também 

contribuem para que os alunos façam uma leitura crítica da realidade que 

os cercam.  

Neste sentido a escola rompe com a aprendizagem conteudista, 

simplificadora, e se abre ao pensamento complexo. Para Morim (2000a), 

o pensamento complexo é aquele que consegue dialogar com a 

complexidade do universo, com os sentidos inesgotáveis e sempre abertos 

ao real e, em razão disto, produz um conhecimento pertinente. 

Este caminho ideológico, na Escola A Voz do Operário ganha um 

colorido especial por meio dos procedimentos, estratégias e instrumentos 

ensino aprendizagem.  
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2.1. Procedimentos, Estratégias e Instrumentos38 

 

Os princípios que sustentam a prática educacional incluem 

aprendizagem em interação social, intervenção na comunidade, 

aprendizado no coletivo, práticas democráticas (organização em 

Conselhos); respeito às diferenças entre as crianças e aos seus interesses, 

ritmos e estilos de aprendizagem e valorização dos diferentes saberes.  

A proposta político pedagógica pretende: 

 

(...) estimular o diálogo, a discussão e a cooperação como 

modos preferenciais de aprendizagem. Ao longo do projeto 

ficará claro que a palavra participação serve de palavra 

aglutinadora para descrever o trabalho de aprender. Os 

contextos de aprendizagem são organizados de forma 

consciente, permitindo, a quem aprende, a participação 

progressivamente mais central e autónoma numa 

comunidade de aprendentes (PROJETO EDUCATIVO 

2016-2019, p.4). 

 

Neste contexto, o aprendizado deve ocorrer por meio do 

significado social e cultural que o educando constrói em interação com a 

comunidade. Desse modo, enfatiza que a aprendizagem se dá, 

necessariamente, por meio de projetos, da livre expressão, do 

desenvolvimento da consciência crítica, da cooperação e da autonomia. A 

aprendizagem, nesta perspectiva, atribui sentido ao compromisso com a 

ação transformadora, que muda o mundo, por mudar as pessoas e suas 

vidas.  

Estes procedimentos, são construído em conjunto, geralmente, 

entre os educadores e os alunos mediante acordos e parcerias. Esta 

construção não é estática ou linear, permite a inclusão de novas 

possibilidades de aprendizagem, de experimentação e contempla 

avaliações permanentes.  

                                                                 
38As palavras Procedimentos, estratégias e instrumentos, estão sendo usadas para indicar 

processos e estratégias que servem como meio ou auxílio de apoio às aprendizagens, na 

Escola A Voz do Operário, por exemplo: Assembleia, Conselho Educativo, Comissão de 

Ajuda, Regras, Promessas, Planos de trabalho, Direitos e Deveres. 
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A prática pedagógica na Escola vai se construindo por meio de 

vários exemplos como: o Conselho de Cooperação Educativa, o Plano 

Individual de Trabalho, os Projetos de trabalho em grupo, a Comissão de 

Ajuda, a construção conjunta de regras e promessas, as assembleias, a 

comunicação oral, o Diário, entre outras. Esta variedade de estratégias 

permite que os educandos encontrem a sua maneira para aprender, com 

respeito à sua individualidade, seu tempo e seu momento. 

O Conselho de Cooperação Educativa é um espaço coletivo de 

convivência, deliberação, organização, avaliação e participação 

democrática conduzido por alunos, com o apoio de um educador. É 

utilizado para o acompanhamento coletivo e individual da progressão da 

aprendizagem dos educandos. Estes encontros ocorrem quinzenalmente e 

estão descritos detalhadamente em Teixeira e Suanno (2018). 

Este espaço social de convivência escolar, construídos em 

conjunto professor-aluno, permite o monitoramento das metas de 

trabalho, a partilha da responsabilidade pelo processo educativo, a 

participação ativa e o desenvolvimento gradual da autonomia. Isto é 

possível porque os alunos são considerados sujeitos ativos do processo 

ensino aprendizagem. Os valores como confiança, afetividade, 

comprometimento e responsabilidade estiveram presentes na relação dos 

alunos entre si e destes com os educadores.  

A formação educacional, nesta perspectiva, conforme ressalta 

Boiko e Zamberlan, (2001) é concebida como um processo dinâmico, em 

que teoria e prática inserem-se no contexto social, cultural, econômico e 

político das diferentes comunidades em que a educação está inserida. 

O Plano de trabalho individual é outra estratégia de aprendizagem. 

Semanalmente, os estudantes desenvolvem atividades individuais de 

estudo a partir da elaboração de metas a serem cumpridas pelos mesmos. 

Estas atividades podem ser sugeridas pelo educador, pelo conselho de 

cooperação educativa e por escolha do aluno. A partir do Plano os alunos 

buscam materiais para ampliar e aprofundar suas informações, e, em geral, 

finalizam com a produção de material que será exposto aos demais. A 

abertura do Plano é um momento individualizado do aluno com o 
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educador. Já o fechamento conta com a participação de todos os alunos, 

em reunião de Conselho, em que todos apresentam suas metas e 

progressos. O desenvolvimento deste plano tem assistência sistemática do 

educador, o que permite sua reconfiguração. 

O estímulo permanente à comunicação oral, visual, gestual, 

gráfica, emocional, também é visto como estratégia de aprendizagem. Os 

alunos instituem modos de comunicação que possibilitam o 

desenvolvimento de formas variadas de reprodução, representação, 

partilha e construção interativa do conhecimento. Isto pode ser observado 

por meio dos diversos cartazes espalhados pela escola em quase todas as 

salas. 

Esta ênfase aos processos de comunicação, inspirada pelos 

pressupostos do MEM, favorece o acesso à informação e se transforma 

em recurso para aquisição de novas aprendizagens. Como por exemplo, o 

cumprimento de normas e regras, que elaboradas em conjunto com os 

educandos, ocorre naturalmente. Além disso, reforça a capacidade de 

autonomia e responsabilidade. 

A disposição dos materiais é vista como procedimento que 

favorece a participação do aluno na aprendizagem e o seu 

acompanhamento. Os planos de aulas estão fixados nas salas permitindo 

aos alunos a visualização sistemática das atividades que serão realizadas 

durante a semana. O educador faz ainda, uma agenda diária para o 

acompanhamento em sala de aula. Deste modo, os alunos são estimulados 

a se comprometerem com às metas estabelecidas.  

Os planos de aula, as regras, os acordos, as metas, as promessas, 

os direitos e deveres são estratégias que conduzem os educandos ao seu 

desenvolvimento de forma personalizada, responsável e autônoma. Ao 

mesmo tempo, oferece ao corpo docente possibilidades para o 

acompanhamento permanente do aprendizado. Este movimento de 

responsabilização pelos processos educacionais ocorre em função do 

sentido atribuído à formação de valores como um todo, não apenas à 

escolarização. 



 - 260 -  

O Diário é mais uma estratégia que estimula a participação dos 

alunos, neste caso, na resolução de conflitos. Trata-se de um espaço onde 

os alunos registram queixas e elogios aos colegas, educadores e demais 

funcionários da escola. Todos os itens são lidos e tratados no Conselho e 

todos podem sugerir soluções. As ações são determinadas coletivamente. 

Esta prática cotidiana permite que os alunos garantam um espaço 

democrático de participação e de solução dos problemas relativos à 

convivência. Possibilita ainda, a comunicação, o diálogo e o 

comprometimento com um ambiente harmonioso. 

Outro importante suporte pedagógico é a Comissão de Ajuda, 

órgão deliberativo, organizado pelos alunos, com o apoio de um tutor, cuja 

finalidade é atuar diretamente na resolução dos conflitos entre alunos de 

toda a escola. Diferente do Diário, que concentra suas possibilidades 

apenas dentro da sala de aula, a Comissão de Ajuda atua diretamente nos 

processos de mediação e resolução de diversos conflitos relativos à 

convivência e ao ambiente escolar como um todo. 

Percebe-se que por meio destes espaços coletivos de participação 

como o Diário, a Comissão de Ajuda e o Conselho, são criadas 

possibilidades de pensar forma mais amplas de aprendizagens. Nestes 

processos habilidade como a participação democrática e comunicação 

autêntica voltados ao bem comum são requisitos básicos.  

A colaboração com a manutenção do espaço físico da escola é 

também uma forma didática. Esta atividade desenvolve-se o compromisso 

e a responsabilidade com o espaço físico, sua manutenção e uso dos 

recursos materiais. Até mesmo as crianças que frequentam a creche 

comprometem-se, com adaptações à idade, com alguma atividade 

relacionada ao cuidado do aspecto físico ou de funcionamento da escola.  

Este envolvimento leva à apropriação do espaço, de forma que o 

aluno zela e cuida a partir do sentido de pertença e identidade com a escola 

e com o grupo. O desenvolvimento deste sentimento de pertencimento traz 

a noção de que o sujeito pode ser parte de um todo e cooperar para uma 

finalidade comum.  
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Esta pertença segundo Loureiro (2002) relaciona-se à ideia de 

cidadania como: “(...) algo que se constrói permanentemente, que não 

possui origem divina ou natural, nem é fornecida por governantes, mas se 

constitui ao dar significado ao pertencimento do indivíduo a uma 

sociedade, em cada fase histórica” (p.27). 

Neste mesmo sentido, sob influência da pedagogia freinetiana, o 

trabalho escolar produzido pelos alunos tem significado, tem função e é 

útil. Dar a palavra ao aluno, incluir suas capacidades de comunicação e 

cooperação é torná-lo parte, não apenas do contexto escolar, mas de 

diferentes outros contextos, “é aí então que a escola se abre à vida” 

(VALAPLANA, 2003, p.75). 

Estas atividades coletivas estão ligadas aos projetos que podem 

fazer parte do calendário nacional, ou temas recorrentes, cívicos ou 

mesmo de interesse particular. A ênfase das atividades em grupo centra-

se na formação do ser social. Neste sentido, o papel do outro para o 

desenvolvimento do sujeito torna-se altamente significativo, sobretudo 

nos primeiros anos. Vygotsky (1998) ao tratar das funções psicológicas 

superiores no desenvolvimento da criança, as classifica em dois 

momentos: 

 

Primeiro no nível social, e, depois, no nível individual; 

primeiro entre pessoas (interpsicológica), e, depois, no 

interior da criança (intrapsicológica). Isso se aplica 

igualmente para atenção voluntária, para a memória lógica 

e para a formação de conceitos. Todas as funções superiores 

originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. 

(p.75). 

 

É neste sentido, do desenvolvimento de aprendizagens por meio 

de grupos, que a proposta pedagógica da A Voz do Operário ganha maior 

expressão, uma vez que respeita o objetivo inicial de sua criação, educar 

os filhos dos operários de forma crítica e colaborativa (TEIXEIRA e 

SUANNO, 2018).  

Os grupos de trabalho são heterogêneos, formados por afinidades, 

orientação do educador e por tema ou projeto de interesse comum. Esta 
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heterogeneidade dos grupos permite que, frequentemente, os alunos com 

maior maturidade no desenvolvimento sociocognitivo sejam um estímulo 

para os demais e favoreçam a entreajuda39. A interação dos grupos tem 

função de formação, de estímulo à aquisição de habilidades cognitivas, 

intelectuais e sociais, conforme estabelece o projeto educativo da escola: 

 

Entendemos o processo de aprendizagem como um caminho 

de duas vias, circulando deforma espiral entre os 

intervenientes, tendo como combustível dessa circulação o 

contributo de todos os que participam nesse processo. Como 

adultos somos responsáveis pela organização de ambientes 

educativos que facilitam o trabalho intelectual. Impera a 

disponibilidade e a capacidade de adaptação às necessidades 

do grupo, ao mesmo tempo em que vemos na 

heterogeneidade e no conflito sociocognitivo a força motriz 

do desenvolvimento. Para que tal se concretize, os valores 

que preconizamos junto das crianças, mais do que uma mera 

tentativa de influência na geração de adultos do futuro, são 

a vivência na relação entre os adultos do presente 

(PROJETO EDUCATIVO, 2016-2019). 

 

A interação destes grupos entre si e com a comunidade constitui-

se em práticas para a construção do diálogo, da consciência crítica, da 

capacidade da tomada de decisão, da resolução de conflitos, da 

cooperação e da autuação democrática. 

As estratégias e procedimentos utilizados na Escola não são 

uniformes, engessadas, ao contrário, possuem flexibilidade, que por meio 

da ação conjunta entre educando, educador e comunidade desenham um 

caminho particular para ampliar o aprendizado que já existente. 

 

 

 

 

                                                                 
39A palavra “ajuda” possui um significado ampliado na relação com o outro. Está 

caracterizada como: diálogo, interação, cooperação e afeto. Também se refere a um 

instrumento (estratégia) para a aprendizagem. É estimulada, permanentemente, pelos 

educadores e tanto disponibilizar, quanto pedir ajuda oferece certo status. 
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2.2. Interação com a Comunidade 

 

O envolvimento da comunidade é parte fundamental dos eixos que 

sustentam o projeto político pedagógico da Escola. Os educadores e 

alunos, por intermédio da partilha, das múltiplas experiências inter e 

extraescolares, do envolvimento com o entorno e em parceria com a 

família desenvolvem projetos e atividades que conectam escola e 

comunidade numa unicidade envolvente e integrada. 

Nesta perspectiva, familiares misturam-se no cotidiano da escola. 

Circulam livremente pelo pátio nos horários de entrada, intervalos e saída, 

com a finalidade de acompanhar os filhos, ou netos, nos momentos 

escolares. A Escola promove uma reunião mensal, espaço em que se 

discute temas importantes relativos às questões do desenvolvimento 

infantil, do projeto pedagógico e da Escola em geral. Entretanto, nem 

todos os familiares são participantes assíduos.  

Existe uma Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola da Voz do Operário – APEEEVOA, que tem por principal objetivo 

ajudar os familiares a cumprirem seu papel de educadores. Colaboram, 

ainda, com a construção do projeto político pedagógico.  

O envolvimento familiar possibilita parceria e apoio para intervir, 

mediar ou ajudar na resolução de eventuais problemas para que a 

aprendizagem ocorra. Assim, os familiares assumem responsabilidades 

enquanto educadores neste processo, e as vantagens são indicadas no 

projeto educativo da Escola:  

 

Os pais sentem-se mais apoiados, compreendem melhor as 

necessidades das crianças e o processo educativo, 

desenvolvem expectativas mais positivas em relação ao 

sucesso escolar dos seus filhos e um maior sentimento de 

competência e de segurança face à escola. Por fim, os 

professores desenvolvem uma maior compreensão da 

diversidade das famílias e das suas necessidades 

aumentando a rede comunicativa e a satisfação face ao 

acompanhamento dado às crianças. O aprofundamento desta 

relação leva ao estabelecimento de denominadores comuns 

que favorece o desempenho dos adultos nos seus respetivos 

papéis (PROJETO EDUCATIVO, 2016-2019).  
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Nota-se que este envolvimento entre escola e família é muito 

valorizado pela equipe escolar, pois acreditam que os impactos positivos 

que ele oferece são de exímia importância para aos alunos e a comunidade 

educativa.  

Além da família, outros atores comunitários também interagem 

com a dinâmica escolar. Como por exemplo a participação dos alunos em 

atividades cívicas, projetos comunitários de interesse comum ou 

relacionados às necessidades da comunidade. Também participam do Dia 

do Associacionismo 40 , evento cultural voltado aos associados da 

instituição a qual a Escola pertence.  

A interação com a comunidade propicia e incentiva, 

sistematicamente, novas formas de parceria a fim de garantir a efetiva 

participação e corresponsabilização no desenvolvimento social do aluno. 

A aprendizagem neste sentido sugere que o indivíduo é, segundo Moraes 

(2012): 

 

 (...) ‘sujeito coletivo’, inserido numa ecologia cognitiva da 

qual fazem parte outros humanos, cujo pensamento é 

também influenciado pelas pessoas integrantes do ambiente, 

a partir de uma relação contínua existente entre o 

pensamento e o ambiente em geral, dois aspectos 

inseparáveis de um único processo, cuja análise em partes 

distintas já não faz mais sentido. 

 

Nesta mesma perspectiva de educação, Niza (1996) afirma que 

todos os participantes são sujeitos do processo de aprendizagem, 

educadores, educandos, familiares e comunidade em geral, desenvolvem 

e se desenvolve na interação.  

Para que isto ocorra, apesar dos imensos desafios teóricos e 

práticos do ato educativo é preciso, investimentos em formação 

profissional, conteúdo dirigido à formação integral do sujeito, 

procedimentos e técnicas criativas e inovadoras e o envolvimento com a 

comunidade. Estes pilares do novo paradigma educacional emergente, tão 

                                                                 
40  Evento cultural, artístico e esportivo destinado aos sócios da Instituição Sociedade A 

Voz do Operário. 
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visíveis na Escola A Voz do Operário, nos inspira a ter esperança por uma 

escola ampliada, conectiva e integrada.  

 

3. CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

O ensino postulado no velho paradigma educacional, com ênfase 

centrado na transmissão do conhecimento unidirecional, no silenciamento 

da fala e do sentimento, na divisão do conteúdo, têm ainda grande 

expressão no Brasil, em Portugal, no mundo. 

Por outro lado, é preciso reconhecer e valorizar que estes cenários 

desfavoráveis ao processo criativo e inovador de ensino aprendizagem 

têm incitado, cada vez mais, novas possibilidades no campo da educação. 

Escolas como A Voz do Operário rompem com o velho paradigma 

porque trazem implícito, no seu cotidiano, a percepção mais complexa do 

sujeito, a compreensão das relações de interdependência e interação 

necessárias ao ato educativo. Além disso, inauguram espaços de ensino 

aprendizagem ampliados, que valorizam a multidimensionalidade, os 

sentimentos e a cooperação.  

Desse modo, nos inspiram com um projeto político pedagógico 

inovador, baseado na criatividade, na integração, na alegria, na 

autonomia, no pensamento crítico e na entreajuda. 

E, a partir do reconhecimento de resultados apontados pelo estudo 

de caso, pode-se generalizar a possibilidade de mudanças imediatas na 

forma e estrutura educacional, independente da realidade da comunidade 

educativa. Uma vez que, mesmo vivendo no modelo de escola “clássica” 

é possível valorizar o percurso individual de cada sujeito, sua relação de 

interação e interdependência com o Todo, buscar investimentos em 

formação profissional, destacar a importância da militância por uma ética 

planetária, inventariar métodos criativos de ensino aprendizagem. Além 

de se permitir e valorizar o envolvimento emocional com o processo e 

defesa por um ensino que forme o sujeito integrado à vida em comunidade 

e para a comunidade. 
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Assim, passo a passo, se rompem as fronteiras da linearidade e 

compartimentalização da educação tradicional, transformando-se em 

experiências exequíveis.  
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CAPITULO 18 

 

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE O PANTANAL: 

CRIAÇÃO DE MAPAS MENTAIS POR ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO DA EE PROFª. THEREZA NORONHA DE CARVALHO DE 

CAMPO GRANDE/MS 

 

 

José Aparecido Vitorino41  

Suzete Rosana de Castro Wiziack42 

Icléia Albuquerque de Vargas43 

Dina Mara Mildred Charqueiro44 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em seu contexto histórico a discussão sobre Percepção Ambiental 

e de temáticas referentes ao meio ambiente vem se tornando cada vez mais 

importante nas reflexões da comunidade científica e na sociedade civil 

desde a realização da Conferência das nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), que se consumou no Rio de 

Janeiro em 1992. 

A percepção Ambiental é baseada nos princípios da observação 

sobre a compreensão do ambiente, o que para Reigota (1994) se constitui 

numa representação social que, é a relação entre o indivíduo e a sociedade, 

e, tem seus estudos representados na psicologia e a sociologia do 
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conhecimento, cujo objetivo é explicar os fenômenos do homem em uma 

perspectiva da sua coletividade sem perder os seus princípios individuais. 

No que se refere ao ambiente em que o indivíduo vive e tem sua 

representação social, conceitua-se: 

 

[Ambiente] É um lugar determinado ou percebido onde os 

elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e 

em interação. Essas relações implicam processos de criação 

cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de 

transformação de meio natural e construído. (Caderno 

Pacto do Ensino Médio, 2013). 

 

Neste contexto a percepção ambiental refere-se também à tomada 

de consciência, a partir do ato de observar o ambiente ao qual se está 

inserido de acordo com os sentidos despertados pelo ser humano; assim 

ele reage e reponde de formas diferentes e esse ambiente o qual ele se 

relaciona, e a relação estabelecida pode despertar percepções individuais 

e coletivas, por meio de processos cognitivos do sujeito e o a sua forma 

de julgar. 

O ser humano ao explorar o meio ambiente apresenta 

comportamentos e atitudes diversas, o que o torna responsável pelas 

consequências de suas atitudes. Face aos graves problemas 

socioambientais vivenciados atualmente na sociedade, esta tem o dever de 

conservar recursos naturais e disciplinar o seu uso de forma justa e 

cuidadosa, posto que os problemas ambientais tem sido frequentes no 

mundo contemporâneo e tem despertado o desequilíbrio biológico da 

natureza, provocando alterações climáticas, desastres naturais e inúmeros 

problemas sociais. 

O descuido com a o meio ambiente tem na falta de percepção e 

consciência ambiental, sendo que uma de suas causas. Neste sentido, 

identificar a percepção nos trabalhos de EA, faz-se necessário, para as 

reflexões, a classificação dos estudos, ao estudo de caráter 

intervencionista, a percepção por projetos de gestão ambiental, estudos 

interpretativos, a análise da visão dos alunos sobre o que eles consideram 
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como meio ambiente, o que eles conhecem sobre a diversidade dos seus 

biomas, ainda, propiciar situações para o despertar da consciência 

ambiental e o protagonismo juvenil. 

Com relação aos mapas mentais propostos nesse texto, Kozel 

(2003) evidencia em sua afirmação que, a interpretação e análise das 

representações mentais estão intimamente ligadas à leitura do mundo que 

o sujeito faz, pois, cada indivíduo tem a sua leitura particular que passa 

pelas funções cognitivas, a visão do mundo e a intenção manifestada desse 

indivíduo. 

Assim, o objetivo desta pesquisa qualitativa é a leitura e 

interpretação de mapas mentais dos adolescentes e jovens de uma escola 

de ensino médio da rede estadual de MS e mostrar a reflexão e percepção 

ambiental dos alunos, bem como eles observam o pantanal sul-mato-

grossense por meio de mapas mentais, conforme a literatura de Kozel 

(2007).  

A sustentabilidade está intrínseca nas formas de relação do homem 

com a natureza. Para ela se tornar evidente faz-se necessário a percepção 

e a consciência ambiental dos indivíduos e a compreensão que possuem 

da realidade, assim como a leitura de mundo em que vive, dando a à 

sociedade condições de protagonismo para multiplicar conhecimentos, 

pois os sujeitos necessitam de habilidades fenomenológicas, que se 

desenvolvem por meio da sua percepção de mundo e realidade do seu 

meio social.  Esse pensamento coaduna-se com as palavras de Poty (1999) 

que ressaltou: 

 

A fenomenologia é o estudo das essências, e todos os 

problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: 

a essência da percepção, a essência da percepção, a 

essência da consciência, por exemplo. Mas a 

fenomenologia é também uma filosofia que repõe a 

essência da existência e não pensa que se pode 

compreender o homem e o mundo de outra maneira se não 

a partir da sua “facticidade” (POTY, 1999). 

 

Assim, a percepção ambiental a ser observada nos mapas mentais 

permite verificar a postura crítica dos sujeitos envolvidos, que dar-se-á a 
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partir da transformação social de uma realidade opressora, para uma 

consciência crítica e emancipatória a qual foi pontuada e destacada 

claramente por Freire (1998, p. 18) ao afirmar que: 

 

O ensino deve ser crítico o que traz uma forma crítica de 

compreender e realizar a leitura de mundo, de um texto e 

de todo um contexto social ao qual o sujeito está inserido, 

buscando a indagação, a constatação do próprio professor 

que media a ação, toda a ação pedagógica deve estar 

alinhada e recheada da troca de experiências (FREIRE, 

1998). 

 

Freire dispõe em sua literatura sobre a importância do diálogo para 

a relação entre os homens. Assim, estabelece a importância do encontro 

de homens mediatizados pelo mundo com o objetivo de pronunciá-lo, não 

se esgotando e sim propondo pontes de reflexão entre os seus sujeitos. 

Freire (2005). 

No que tange aos mapas mentais e sua importância para a 

percepção ambiental, eles nos dão subsídios sobre as representações 

mentais que o sujeito nos apresenta. Kozel (2003), reafirmou que, essas 

representações estão ligadas à leitura de mundo de cada indivíduo, 

passando pelo olhar humano e suas particularidades, assim como as suas 

relações cognitivas, da sua simbologia e cultura de seu povo. 

Um outro aspecto a ser considerado no contexto desta pesquisa  os 

estudos da percepção ambiental no campo pedagógico escolar é a prática 

da interdisciplinaridade, que reforça à ligação dos saberes, provoca o 

diálogo entre as disciplinas e a interação entre os saberes tendo como base 

esse trabalho; o conjunto nos mostra a importância de estudar a condição 

humana, a multidimensionalidade e a atenção para a diversidade ao 

integrar os conceitos biológicos, psicológicos, cultural  social histórico, 

saberes esses aos quais diz respeito à dialógica e são compreendidos por 

meio da lógica contraditória da ordem e desordem, o que nos faz conservar 

a dualidade no íntimo da unidade  (MORIN, 2007). 

1. METODOLOGIA 
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A EE Thereza Noronha de Carvalho está localizada na região Sul 

de Campo Grande/MS, próximo ao lixão da cidade e próximo ao Córrego 

do Lageado. Sua comunidade é cercada de pequenos comércios e igrejas. 

Escolheu-se essa escola, justamente pelo seu contexto geográfico.  

A pesquisa qualitativa de Percepção Ambiental foi realizada com 

os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, da Educação Básica, do 

período matutino, no mês de dezembro de 2017.  Solicitou-se que os 

alunos desenvolvessem por meio de mapas mentais, esquemas que 

respondessem à pergunta: O que é o Pantanal para você? Desde então 

foram entregues 20 (vinte) registros com atividades de mapas, dentre eles 

foram escolhidos 04 (quatro) mapas para serem analisados e interpretados. 

Ao recolher as atividades, foram analisadas, conforme a metodologia 

utilizada nos textos de Kozel, (2003), como a interpretação de 

representações mentais como: aspectos do lugar, da subjetividade, da 

interação e presença humana, da imagem mental do lugar e das 

características físicas.  

 

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

O presente trabalho fez um paralelo ao projeto que está em fase de 

elaboração, Percepção Ambiental, por meio de mapas mentais dos 

estudantes de ensino médio da EE Professora Thereza Noronha de 

Carvalho, Campo Grande/MS”. Ao se analisar os mapas Mentais da 

Escola 1, de periferia urbana de Campo Grande/MS, observou-se que os 

sujeitos manifestaram interesse prévio em responder por meio de mapas 

mentais a questão: “O que é o Pantanal para você?”. A pergunta foi feita 

a estudantes do primeiro ano do ensino médio da educação básica. Neste 

contexto observou-se: 
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Figura 1. Mapas mentais produzidos pelos estudantes do primeiro ano do 

ensino médio da Rede Estadual de Ensino sobre o Pantanal. 

 

A leitura do mapa1 (Fig.1) apresenta uma construção horizontal 

mostra uma visão de um Pantanal livre de poluição, sem a presença de 

relações humanas, apenas da natureza, sem interferência material do 

homem. Um outro fato observado diz respeito às cores utilizadas para a 

água e a vegetação, que pode ser um pantanal apresentado pela mídia, ou 

seja, pode não ter sido uma imagem real de uma visita.  

No mapa 2 (Fig. 1) nos faculta a visão de um naturalista livre de 

poluição, sem a presença de relações humanas, apenas de corixos, com 

meio biótico e abiótico. Essa imagem dá a entender ao leitor que pode ter 

havido um contato real com o pantanal pela presença dos diversos corixos. 

Também pode representar um forte apelo midiático de mostrar as riquezas 

pantaneiras, o verde fortalecido da vegetação na pintura. 
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O mapa 3 (Fig.1) demostra a visão de um naturalista livre de 

poluição, já com a presença da ave Tuiuiú, símbolo do Pantanal, uma 

relação clara de um ecossistema entre o meio biótico e abiótico. Essa 

imagem possibilita ao leitor inferir que pode ter havido um contato real 

do autor com o pantanal - pela presença dos diversos corixos. Ainda, 

pode-se representar o apelo midiático de mostrar tal ambiente como 

riquezas pantaneiras, frequentemente apresentadas pela mídia com ênfase 

nos aspectos naturais. 

O mapa 4 (Fig. 1) possibilita a visão de um naturalista. É o 

primeiro mapa apresentado com a relação homem e Pantanal, uma relação 

muito divulgada pela imprensa, que é a pesca, mostrando a possível 

exploração dos recursos naturais.  

Pode-se observar nos quatro mapas que em nenhum momento se 

mostram os problemas ambientais desse ambiente. Também não são 

percebidas as manifestações de consciência e percepção ambiental ou 

mesmo luta em prol da sua conservação e sustentabilidade. Houve a 

demonstração de uma visão naturalista do Pantanal e possíveis imagens 

construídas simbolicamente por meio da mídia, fato esse que pode ser 

reafirmado pela autora Teodoro (2010), na qual ressalta que existe uma 

divergência em relação à divulgação veiculada na mídia entre o que os 

especialistas ambientais apontam, o que a população diz receber de 

informações sobre essa temática. Ela aponta também para uma alegação 

dos estudiosos em que, eles apontam a imprensa como omissa. 

Ressalta-se que, ainda, há muito o que refletir pedagogicamente na 

escola, considerando-se o que os estudantes da capital Campo Grande, 

demostram em seus mapas mentais o que conhecem, viu pela tv ou ouviu 

falar   sobre este ambiente. Deve-se levar em conta, neste caso, o pouco 

acesso a esse ambiente e quais são suas vivências, posto que são 

moradores vizinhos ao lixão da cidade.  

 

 

 

 



 - 277 -  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os mapas mentais revelam as diferentes representações e 

percepções dos estudantes que o fizeram, assim como eles enxergam o 

Pantanal Sul-mato-grossense, das visões que eles têm de ouvir para outro 

falar, do que é mostrado a ele através das mídias e do quê ensinado por 

outros. Em apenas um dos mapas constatou-se a presença humana, sendo 

que a relação ser humano-ambiente apresentada é a de exploração dos 

recursos.  

De modo geral, os mapas evidenciaram uma visão naturalista do 

Pantanal, que apresentam os problemas ambientais nele existentes, sendo, 

portanto, uma possível visão midiática construída de um paraíso natural, 

visto que, os sujeitos de periferia urbana que residem próximo ao lixão 

carecem de uma proposta de Educação Ambiental que potencialize a 

percepção desse grupo que é vítima da falta de cuidado com o ambiente. 

Compreende-se que a vivência desses estudantes permite apenas 

enxergarem o que existe ao seu redor ou o que lhes foi mostrado ou dito 

de alguma forma. Em decorrência, a visão mais nítida seria se eles 

tivessem o contato direto com o Pantanal de MS.  

A percepção ambiental mostrada pelos alunos investigados reflete 

as experiências pessoais de cada um, pois as respostas trazem à tona atos 

e situações vivenciadas em sociedade ou compreendidas quando vistas 

pela mídia ou o que foi descrito por outras pessoas. 

Faz-se necessário e prioritário a realização de práticas de Educação 

Ambiental para que se possa superar a visão frágil desse público, e 

permitir-lhes a aquisição da consciência ambiental e a responsabilidade 

para com a sociedade além da conservação ambiental e, assim, despertar 

o protagonismo juvenil.  a essas propostas de ações de EA, projetos que 

visem propostas interdisciplinares para que tenha a amplitude do 

conhecimento e o diálogo entre as disciplinas, com base nas teorias de 

Morin. 
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CAPITULO 19 

 

DIMENSÕES DA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

 

Deise Leandra Fontana45 

Instituto Federal do Paraná – IFPR. Curitiba, Brasil 

Ettiène Cordeiro Guérios46 

Universidade Federal do Paraná – UFPR. Curitiba, Brasil 

 

INTRODUÇÃO 

 

Iniciaremos esse trabalho tecendo algumas considerações sobre o 

conceito de formação, na perspectiva de Marcelo Garcia (1999). No 

capítulo denominado “Estrutura Conceptual da Formação de 

Professores”, o autor sistematiza e organiza diferentes teorias e 

orientações conceituais que possibilitam compreender a formação de 

professores como uma área disciplinar em desenvolvimento. 

Destaca inicialmente que em alguns países da Europa Ocidental o 

conceito de “formação” pode ser utilizado para referir-se à educação, dos 

professores. Entretanto, em países da área anglófona, o termo preferido é 

educação (Teacher Education) ou treino (Teacher Training). 

 Dentre os teóricos mencionados pelo autor, destacamos Menze47 

(1980) (citado por MARCELO GARCIA, 1999) por abordar a existência 

de três tendências contrapostas em relação ao conceito de formação. Uma 
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primeira tendência afirma a impossibilidade de utilizar o conceito de 

formação como conceito de linguagem técnica em educação, em função 

de uma tradição filosófica subjacente, outra tendência aponta que desse 

conceito derivam conceitos múltiplos e por vezes contraditórios e, por 

final, uma terceira tendência que identifica não haver sentido em eliminar 

o conceito formação substituindo-o por outros termos que induzam a um 

conceito geral. 

Ainda, segundo Marcelo Garcia: 

 

[...] A formação pode também ser entendida como um 

processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa 

que se realiza com o duplo efeito de uma maturação interna 

e de possibilidades de aprendizagem, de experiências dos 

sujeitos. [...] A formação pode adoptar diferentes aspectos 

conforme se considera o ponto de vista do objecto (a 

formação que se oferece, organiza, exteriormente ao 

sujeito), ou o do sujeito (a formação que se ativa como 

iniciativa pessoal). (1999, p.19, grifo do autor). 

 

O entendimento da formação como processo suscetível a múltiplas 

perspectivas é considerado por estudiosos que a ele agregam como 

componente o desenvolvimento pessoal (ZABALZA, 1990; FERRY, 

1991). Ressaltamos, nas palavras de Marcelo Garcia (1999, p.19) a 

“componente pessoal evidente na formação, que se relaciona a um 

discurso axiológico referente a finalidades, metas e valores e não ao 

meramente técnico ou instrumental [...]”. Essa componente pessoal da 

formação não se realiza unicamente de forma autônoma, a partir de que 

apresenta uma discussão acerca dos conceitos de autoformação, 

heteroformação e interformação. Segundo o autor: 

 

[...] A autoformação é uma formação em que o indivíduo 

participa de forma independente e tendo sob o seu próprio 

controlo os objectivos, os processos, os instrumentos e os 

resultados da própria formação. A heteroformação é uma 

formação que se organiza e se desenvolve “a partir de fora”, 

por especialistas, sem que seja comprometida a 

personalidade do sujeito que participa. Por último, a 

interformação define-se como “a acção educativa que 
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ocorre entre os futuros professores ou entre professores em 

fase de atualização de conhecimento...” [...] (MARCELO 

GARCIA, 1999, p.19-20, grifo do autor).  

 

Honoré (1980) constata a necessidade de desenvolver uma teoria 

da formação. Propõe assim, a utilização do termo formática para referir-

se à área de conhecimento que estuda os problemas relativos à formação. 

Um conceito importante na teoria da formação é a formatividade 

entendida como o conjunto de fatos concernentes à formação. “Es 

importante señalar que con el concepto de formatividad designamos el 

“campo”, cuyo reconocimiento se deriva de la reflexión sobre la 

experiencia de actividades que son del orden de la formación” (HONORÉ, 

1980, p.125). Designa assim, um campo fenomênico entendendo a 

atividade formativa sobre a evolução humana, individual e coletiva. 

Afirma que “El porvenir de la formación, es el porvenir de un campo de 

acción y de investigación concerniente al porvenir del Hombre” 

(HONORÉ, 1980, p.9). Desse modo, a formatividade desenvolve-se como 

o campo do olhar e da ação sobre a evolução humana. 

Menze (1980) aborda sobre quatro teorias da formação – Teoria da 

formação formal; Teoria da formação categorial; Teoria dialogística da 

formação; Teoria da formação técnica -, destacando suas particularidades. 

Afirma que “a formação apresenta-se-nos como um fenômeno complexo 

e diverso sobre o qual existem apenas escassas conceptualizações e ainda 

menos acordos em relação às dimensões e teorias mais relevantes para a 

sua análise” (1999, p.21). Tomando como base o autor supracitado, 

traçamos uma ponte com a afirmação de que: 

 

Em primeiro lugar, a formação, como realidade conceptual, 

não se identifica nem se dilui dentro de outros conceitos que 

também se usam, tais como educação, ensino, treino, etc. 

Em segundo lugar, o conceito formação inclui uma 

dimensão pessoal de desenvolvimento humano global que é 

preciso ter em conta face a outras concepções 

eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o conceito de 

formação tem a ver com a capacidade de formação, assim 

como com a vontade de formação. [...] É através da 

interformação que os sujeitos – neste caso os professores – 
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podem encontrar contextos de aprendizagem que favoreçam 

a procura de metas de aperfeiçoamento pessoal e 

profissional. (MARCELO GARCIA, 1999, p.21-22). 

 

Na tessitura do conceito da palavra formação, consideramos 

importante abordar, as ideias de Rousseau, para o qual a formação advém 

de três espécies de mestres – o eu, os outros e as coisas. Segundo, o autor: 

 

Essa educação nos vem da natureza, ou dos homens ou das 

coisas. O desenvolvimento interno de nossas faculdades e 

de nossos órgãos é a educação da natureza; o uso que nos 

ensinam a fazer desse desenvolvimento é a educação dos 

homens; e o ganho de nossa própria experiência sobre os 

objetos que nos afetam é a educação das coisas 

(ROUSSEAU, 1995, p.11).  

 

Com base em Rousseau e em outros estudos, Gaston Pineau (2003) 

apresenta para o campo da reflexão a questão dos diferentes tempos que 

atravessam a formação. Abre assim, alguns diálogos necessários e 

possíveis entre diferentes temporalidades e a formação. Pineau (2013) 

aborda nos estudos sobre “a ascensão da formação como função da 

evolução humana” que a formação impõe-se como uma função vital 

essencial a ser exercida permanentemente. Ousa pensar na complexidade 

das metamorfoses da formação, a partir do estudo da formação ao longo 

da vida compreendendo que na formação permanente, o que é permanente 

é a mudança.  

Consideramos nesta revisão sistemática de pesquisas brasileiras, a 

possibilidade de descrever e sistematizar possíveis dimensões da 

formação de professores, na perspectiva da formação do formador.  

 

1. MÉTODO 

 

Esta investigação ocorre por meio de uma revisão sistemática, que 

oferece uma síntese de literatura, que organiza e agrega pesquisas 

relacionadas ao objeto de estudo que contempla dois pólos da teoria 

tripolar de formação de Pineau (2003) sendo estes, a autoformação e a 
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ecoformação, bem como, a auto-ecoorganização, na perspectiva do 

pensamento complexo, como possíveis dimensões da formação do 

professor-formador.  

Costa e Zoltowki (2014, p.56) afirmam que “a revisão sistemática 

é um método que permite maximizar o potencial de uma busca, 

encontrando o maior número possível de resultados de uma maneira 

organizada”.  

As informações foram coletadas a partir dos resumos de 

dissertações e teses indexadas na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) encontrada no endereço http://bdtd.ibic.br/vufind/. 

Esta busca foi realizada por meio de combinações de termos próprio da 

temática investigada (Tabela 1/Tabela 2). 

A pesquisa teve abrangência de 10 anos (2007-2017) e foram 

selecionadas as pesquisas brasileiras que apresentaram os termos 

combinados em seus títulos ou resumos que estavam circunscritas ao 

campo da formação docente ou que tivessem foco na temática da 

investigação. Foram excluídas as pesquisas realizadas fora do contexto da 

temática da pesquisa. 

 Foram selecionadas, na primeira fase, 36 pesquisas, sendo 24 

dissertações e 12 teses. Os demais trabalhos foram desconsiderados por 

se enquadrar no critério de exclusão ou por serem trabalhos repetidos.  

 Os resumos das 36 pesquisas escolhidas foram analisados com 

base em um protocolo contendo as seguintes categorias: autor; título; 

ano/local de defesa; tipo de pesquisa; objetivos; participantes; local da 

pesquisa; procedimento de coleta/análise; questão de investigação; 

resultados/discussão/conclusão. Estas informações foram organizadas em 

uma tabela que nos forneceu um panorama geral a fim de auxiliar no 

processo de sistematização futura e análise dos dados.  
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Tabela 1 – Termos que se relacionam com o tema da pesquisa, em 

Dissertações e Teses (2007-2017). 

BDTD – DISSERTAÇÕES E TESES (2007-2017) 

Termos Número de 

Teses 

Número 

de Dissertações 

“AUTO-FORMAÇÃO” OR 

“AUTOFORMAÇÃO”  

10 10 

“ECO-FORMAÇÃO” OR 

“ECOFORMAÇÃO” 

0 4 

“AUTO-ECO-

ORGANIZAÇÃO” OR 

“AUTOECO-

ORGANIZAÇÃO” OR 

“AUTO-

ECOORGANIZAÇÃO” 

1 1 

“TEMPORALIDADES NA 

FORMAÇÃO” 

0 2 

“PROFESSORES 

FORMADORES DE 

PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA” 

0 1 

“DIMENSÕES DA 

DOCÊNCIA” 

1 6 

FONTE: BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. (2017) 

 

NOTA: Dados coletados no dia 16/12/2017 

 

 Em uma segunda fase, a fim de promover uma nova sistematização 

dos dados da pesquisa inicial, realizamos outra busca ampliando o tempo 

de abrangência da pesquisa (2007-2018). Nessa fase de sistematização dos 

dados coletados foram selecionadas, 59 pesquisas, sendo 36 dissertações 
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e 24 teses, mantendo-se os critérios de inclusão e de exclusão da busca 

inicial. 

 Os resumos dos 59 trabalhos selecionados foram analisados 

segundo protocolo contendo: informações gerais da pesquisa; objetivos; 

questão de investigação; procedimentos de coleta/análise e, por fim, 

resultados/discussão/conclusões. A análise dos 59 trabalhos foi 

desenvolvida a partir da análise de núcleos de significância. 

 

Tabela 2 – Termos que se relacionam com o tema da pesquisa, em 

Dissertações e Teses (2007-2018). 

BDTD – DISSERTAÇÕES E TESES (2007-2018) 

Termos Número de 

Teses 

Número 

de 

Dissertações 

“AUTO-FORMAÇÃO” OR 

“AUTOFORMAÇÃO”  

20 24 

“ECO-FORMAÇÃO” OR 

“ECOFORMAÇÃO” 

2 5 

“AUTO-ECO-

ORGANIZAÇÃO” OR 

“AUTOECO-

ORGANIZAÇÃO” OR 

“AUTO-

ECOORGANIZAÇÃO” 

1 2 

“TEMPORALIDADES NA 

FORMAÇÃO” 

0 0 

“PROFESSORES 

FORMADORES DE 

PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA” 

0 0 

“DIMENSÕES DA 

DOCÊNCIA” 

1 5 

FONTE: BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. (2018) 
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NOTA: Dados coletados nos meses de maio e junho de 2018. 

 

 A análise desenvolvida até o momento aponta que nos trabalhos 

de Tese têm havido ausência de pesquisas que abordem a autoformação, 

a ecoformação e a auto-ecoorganização como possíveis dimensões da 

formação do professor-formador. Observamos que na tese de Arone 

(2014) a autoformação é criação da própria aprendizagem do docente da 

educação básica, a partir do movimento de auto-eco-organização 

enquanto na tese de Azevedo (2009), a autoformação e a auto-organização 

constituem saberes de orientação, na perspectiva da formação do 

formador. 

 

CONSIDERAÇÕES PROVISÓRIAS 

 

 Dentre os resultados/considerações/conclusões descritos nas 

pesquisas selecionadas, para esse estudo inicial, constatamos um número 

reduzido de pesquisas relacionadas ao campo da formação de professores 

no que tange às possíveis dimensões da formação do professor-formador, 

enfatizando-se assim, a necessidade de novos estudos e pesquisas nessa 

temática de investigação.  

 As contribuições de algumas das pesquisas de Tese sistematizadas 

no que se refere à autoformação apontaram: a viabilidade e a possibilidade 

da construção de uma proposta de formação transdisciplinar integral 

pautada na autoformação (ANDRADE, 2011); propostas de oficinas de 

experimentação da escuta do sensível entre jovens e crianças no contexto 

escolar (MARTON, 2008); evidências da formação ludopoiética dos 

profissionais do lazer para a autoformação humana e para a autocriação 

do lazer (MAIA, 2008); espirais de autoformação do educador alicerçadas 

em sua subjetividade desvelam a sua inteireza e a transformam e 

potencializam as experiências de transcendência do eu e do outro, 

mediados pela interlocução com a própria natureza (GOULART, 2010); 

quão singular pode ser a experiência de formação e como esta quebra o 

paradigma de uma formação técnica (BRIÂO, 2017).  
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 No que tange a ecoformação há poucos estudos abordados, nos 

estudos sistematizados. Os resultados mostraram que: a constituição das 

professoras-estudantes como sujeitos da sua formação é um processo não 

linear que se desenvolve ao longo da vida, porém assume graus de 

complexidade (SANTOS, 2010); a ecoformação oportuniza a 

transversalidade de conteúdos do currículo escolar trazendo resultados 

significativos para os saberes construídos, considerando que a integridade 

ecológica é um saber que se compreende em qualquer fase da vida 

(SILVA, 2016).  

 Por fim, os estudos dispostos sobre a auto-eco-organização 

apontam que não se trata apenas de uma auto-organização de um sujeito 

professor, mas de uma auto-eco-organização (WADT, 2009).  

 Nas dissertações sistematizadas até o momento, consideramos 

oportuno destacar o trabalho de Gondim (2008) que problematiza a 

formação do professor universitário no Brasil ao investigar professores 

convidados da Universidade Católica de Goiás e o trabalho de Millani 

(2012) o qual busca uma compreensão dos movimentos formativos 

desenvolvidos pelos docentes, a partir do envolvimento da tríade ensino-

pesquisa-extensão partindo de diferentes pressupostos teóricos; o autor 

considera que algumas das categorias elaboradas desenvolvem-se de 

forma inter-relacionada e são impulsionadas por dois movimentos 

formativos: a autoformação e a interformação. 

 Considerando que a maior parte desses estudos é de natureza 

qualitativa constatamos que dentre os trabalhos pesquisados, apenas cinco 

trabalhos de teses apresentaram Gaston Pineau, como referencial 

principal, destacando ser esta uma possível lacuna para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros.   

 Construímos um movimento dialógico para a compreensão dos 

diferentes elementos descritos nos documentos investigados, buscando 

possíveis entendimentos para os termos pesquisados no processo da 

revisão sistemática.  
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 Constata-se a partir, do movimento adotado uma invisibilidade de 

programas/propostas/cursos de formação que contemplem a natureza 

multidimensional da formação. 

 De modo geral, os trabalhos sistematizados trazem como principal 

aspecto as singularidades das experiências de formação seja numa 

formação integral ou numa dinâmica orientada para esse fim. Entretanto, 

constatamos uma ausência de pesquisas que abordem a formação numa 

perspectiva teórico-empírica, com docentes formadores de professores. 

Destacamos a importância do desenvolvimento de pesquisas, para o 

desenvolvimento teórico e para a criação de programas que abordem a 

formação do ensino superior, em sua multidimensionalidade.  
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CAPITULO 20 

 

EDUCAÇÃO ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO: PROPOSTAS AVALIATIVAS À 

UAB/CIED/UFAL 

 

 

Yvisson Gomes dos Santos48 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo visa articular hipóteses de pesquisa sobre as 

formas de avaliação no AVA (Moodle) no âmbito da UFAL como 

finalidade de constituir uma revisitação avaliativa, em forma de 

apontamentos, na relação dialética professor/tutor/aluno. É possível o 

autodidatismo no modelo da UAB/CIED/UFAL? O que serão alunos 

autodidatas no ambiente virtual? 

A categoria estudada pautou-se em referências bibliográficas e na 

empiria do pesquisador, por ter sido aluno e professor online da 

UAB/CIED/UFAL de 2014 a 2015. Sabemos que as tecnologias da 

informação (TICs) são imprescindíveis à educação como um todo, e é com 

elas que se efetiva a EAD.  

Estamos na cibercultura (LÉVY, 2009), na ressignificações do 

virtual, e em constantes transformações pedagógicas graças a essa cultura 

cibernética e a modernidade líquida (BAUMAN, 2003). O ensino e 

aprendizagem dentro do AVA é função precípua para se concatenar teoria 

e prática assertivamente. Teoria com os conceitos e materiais físicos e 

onlines dispostos na plataforma da UAB; já na prática, a atividade do 
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aluno em cumprir metas dentro do plano de aula do professor de 

disciplina.  

A ideia de tangenciar o espaço físico de uma sala de aula com o 

espaço online da plataforma Moddle é para nós, preocupante. Nessa 

virtualidade os espaços físico e online devem ser repensados dentro do 

sistema de ensino a distância, e que algo fique claro: não se pode igualar 

ideologicamente e na práxis esses dois espaços sem que direcionemos 

nossos olhares para outros horizontes teóricos.  

Para entender tais perceptivas nos utilizamos das heterotopias de 

Foucault ([1967] 2014), bem como de artigos científicos e cartilhas da 

CIED/UFAL para sugerirmos tentativas de propostas avaliativas ao 

ambiente virtual de aprendizado (AVA/UFAL). 

 

1. O UNIVERSO ONLINE DA EAD DENTRO DO CIBERESPAÇO: CONSTRU-

ÇÕES TEÓRICAS 

 

Estamos em uma era das chamadas revoluções cibernéticas 

(MEZZAROBA & QUIRINO, 2011), dos espaços virtuais, das relações 

de comunicação e de trocas de informação, no qual, na atualidade, o 

conhecimento determina-se e se funda, em um processo universalizante.  

O que se considera global ou universal refere-se, como ilustração, 

a tudo que o homem consegue capturar através dos aparelhos eletrônicos 

tais como um computador, um telefone de celular, um tablet com seus 

softwares que ampliam e transmitem o conhecimento em questões de 

milésimos de segundos ou de forma instantânea: pergunta-se, para quem? 

Para os usuários humanos inseridos no âmbito desses espaços virtuais 

universais de conhecimento. Desta feita, o que é o virtual? De acordo com 

Lévy: 

 

A palavra ‘virtual’ pode ser entendida em ao menos três 

sentidos: o primeiro, técnico, ligado a informática, um 

segundo corrente e um terceiro filosófico. O fascínio ligado 

pela realidade virtual decorre em boa parte da confusão 

entre esses três sentidos. Na acepção filosófica, é virtual 

aquilo que existem em potência e não em ato. O campo de 
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forças e problemas que tende a resolver-se em uma 

atualização. O virtual encontra-se antes da concretização 

efetiva ou formal (a árvore está vitualmente presente no 

grão). No sentido filosófico, o virtual é obviamente muito 

importante na realidade. No uso corrente, a palavra virtual e 

muitas vezes empregada para representar a irrealidade - 

enquanto a ‘realidade’ pressupõe uma efetivação material, 

uma presença tangível (2009, p. 47). 

 

O espaço online faz sentido quando é regido na virtualidade pelos 

aparelhos eletrônicos que intermedeiam os sujeitos através da informação 

e do conhecimento, sendo repetidamente atualizados e atualizantes nos 

diversos espaços virtuais, pois “o virtual existe sem estar presente” 

(LÉVY, 2009, p. 49). 

A ideia filosófica dessa virtualidade se expande para o princípio de 

que a parte contém o todo e seu contrário é válido. Ou seja, as informações 

cibernéticas agrupam-se em comunicações síncronas e assíncronas (Chats 

e fóruns, respectivamente), mas que a sua totalidade reassenta-se como 

“as caraterísticas virtualizante e desterritorializante do ciberespaço” 

(LÉVY, 2009, p. 49), fazendo desses dois conceitos um universo que se 

dilata e propaga sem território físico em um campo aberto, com finalidade 

de propagar/promover o saber e o conhecimento em efetividade.  

Pontua-se que as funcionalidades eletrônicas de um telefone de 

celular são múltiplas, a saber, de mensagens de texto (sms), selfies, 

facebook, twitter, instagram, WhatsApp, dentre outros. Se um simples 

aparelho de celular consegue resumir “a ópera da diversidade eletrônica”, 

faça-se ideia a de um computador.  

Hoje mais leve, pequeno e com designer impecável, ele ganha 

maior representatividade com os softwares que são acoplados a estrutura 

maquínica do hardware. Ele com “os hipertextos, hiperdocumentos, 

simulações, e em geral, todos os objetos lógicos, tais como os programas, 

banco de dados e seus conteúdos, dizem respeito a uma virtualidade 

informática no sentido amplo” (LÉVY, 2009, p. 73).  

Podemos aferir que as funções tecnológicas desses aparelhos e de 

tantos outros na contemporaneidade traduzem a observância de que a ação 
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comunicativa à moda de Saussure49, a saber: do emissor, do receptor e da 

mensagem, ganharam feições que vão além de uma estrutura meramente 

linguística sígnica, indo a caminho de uma metalinguagem, ou uma 

variedade de trocas hipertextuais entre os sujeitos. Estes que se 

aproximam através da conectividade online, eliminam as divisas, bem 

como as divisas territoriais da educação que em décadas passadas não 

detinha o saber/conhecimento com tamanha rapidez, agilidade e 

instantaneidade como é hodiernamente. Informar-se pelos meios 

cibernéticos é um ato corriqueiro e imprescindível à modernidade. 

Continuando com Lévy, na nossa contemporaneidade, os graus de 

interatividade dos interlocutores ganharam diferentes eixos diferentes de 

Saussure, a saber: 

 

- as possibilidades de apropriação e da personalização da 

mensagem recebida, seja qual for a natureza dessa 

mensagem, 

- a reciprocidade da comunicação (a saber, um dispositivo 

comunicacional ‘um-um’ ou ‘todos-todos’, 

- a virtualidade, que enfatiza aqui o cálculo da mensagem 

em tempo real em função de um modelo e de dados de 

entrada [...], 

- a implicação da imagem dos participantes nas mensagens 

[...] 

- a telepresença (LÉVY, 2009, p. 82). 

 

Ou seja, as relações de comunicação e sua reciprocidade (emissor 

e receptor, ou o enunciado e o enunciador) com as tecnologias da 

informação tiveram outra denotação, a saber, a proximidade virtual-

online, a relação especular- imagem (um perfil do AVA para cursistas e 

professores, por exemplo), ou uma web conferência como sinônimo de 

“telepresença”, dentre outros. Todos esses elementos formam um 

dispositivo comunicacional enunciado por Pierre Lévy. 

Quando se fala em realidade em nossa época moderna refere-se 

também a realidade material, na qual a virtualidade se assemelha em 

                                                                 
49 BOUQUET, S. Introdução à leitura de Saussure. Tradução de Carlos A. L. Salum e 

Ana Lúcia Franco. São Paulo: Cultrix, 2000. 
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escopos epistemológicos diversos, mas que se reproduz e se concretiza 

fisicamente nas telas do tablet, dos celulares, dos computadores ou 

notebooks etc. Esse último assinala um instrumento imprescindível de 

comunicação dentro do AVA – ambiente que se promove a interatividade 

entre os sujeitos da educação. Podemos dizer que a interatividade agrupa 

os sujeitos na dialética, e assinala “a necessidade de um novo trabalho de 

observação, de concepção e de avaliação dos modos de comunicação” 

(LÉVY, 2009, p 82).  

Os homens Antes da Era Comum (antes de Cristo) se 

comunicavam em papiros no antigo Egito, e até à invenção de Gutemberg 

o salto foi expressivo, mas ainda limitado. 

Já na era das revoluções europeias, deslocando-se a Guerra Fria 

dos taquígrafos -   a comunicação vinculada com o saber que nela se 

inscrevia - foi-se emoldurando e tomando construto real e atual para trazer 

o enunciador o mais próximo possível de seu objeto: a mensagem 

orquestrada com a dialética do emissor e do destinatário.  

Deste período em diante até o momento atual, o conceito da 

mensagem escrita ou verbalizada passou por várias nomenclaturas e 

estruturas cognitivas/teóricas recentes através da maquinaria de aparelhos, 

no qual o computador (frisa-se) tornou-se o modelo emblemático dessa 

atualidade. 

O receptor e emissor se falam em simultaneamente nos teclados 

dessa máquina (ou em touch screen dos smartphones, por exemplo). Não 

deixemos de pontuar que a televisão teve o seu papel loquaz em atualizar 

o saber, mas o ciberespaço nas redes sociais é a marca identitária de uma 

geração que criou um espaço síncrono e assíncrono para se propagar e 

difundir o conhecimento. Estamos numa modernidade liquida, 

escorregadia, fluida e contingencial50, e a informação se apresenta desta 

mesma forma, sendo transmitida pelas vias tecnológicas do cyber espaço 

aos sujeitos que nela se envolvem (as TICs de forma mais ampla). 

                                                                 
50 BAUMAN, Z. Modernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2003. 
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Nessa propagação online as tendências pedagógicas foram 

questionadas pela contemporaneidade e algumas vezes desatualizadas 

frente à cibercultura nas relações com a educação51. A educação estimada 

por seus processos de ensino-aprendizagem situados em um espaço físico, 

a sala de aula, hoje foi transladada para outra visão: a sala de aula online, 

com os chats, os fóruns, as wikis etc. A EAD tem uma efetiva participação 

epistemológica e pragmática que se desdobra na revolução no processo de 

ensino-aprendizagem modernos através das TICs. 

De tudo que foi dito, precisamos observar de que os sentidos de 

uma educação à distância se desaproxima do ensino considerado 

“convencional”. Vale salientar que estamos no âmbito do ensino, mas que 

ele precisa ser apreendido pela via online através das ferramentas que a 

plataforma do Moodle, por exemplo, oferece aos alunos em interação com 

o tutor e professor da disciplina.  

Sabemos que avaliação dentro do AVA, e especialmente, nos 

cursos que são ministrados nesse ambiente virtual tem endereços teóricos 

quanto aos processos avaliativos, pois: 

 

A avaliação é o ponto crítico de todo o processo educativo, 

seja presencial ou on-line, geralmente a avaliação é 

sinônimo de certificação para os cursos e de desempenho 

satisfatório do aluno durante um período ou realização de 

uma disciplina, sendo assim indispensável no processo, 

contudo os critérios selecionados e os objetivos precisam ser 

revistos e analisados sob nova perspectiva que rompa com 

as práticas atuais e promova uma aprendizagem 

significativa (OLIVEIRA, [s.d] p.12). 

 

O que acontece nas plataformas de ensino e que precisam ser 

pensadas com mais acuidade para a promoção efetiva de uma 

aprendizagem significativa é uma revisitação avaliativa inovadora (nossa 

                                                                 
51 OLIVEIRA, V. M. C. de. Subjetividade e participação – aspectos da comunicação 

nas redes sociais [s.d]. Disponível em << 

http://www2.faac.unesp.br/celacom/anais/Trabalhos Completos/GT1- Pensar e 

Comunicar a América Latina/108. SUBJETIVIDADE E PARTICIPAÇÃO A 

COMUNICAÇÃO NAS REDES SO.pdf >> Acesso em Janeiro de 2018. 
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proposta de pesquisa). Nesse entremeio, para se saber/aprender requer a 

dialogicidade ou a dialética entre os sujeitos da educação: professor, tutor 

e aluno. E como se investigará tal relação a contento? 

A relação professor/tutor/aluno é certamente um elo que se 

estabelece graças a um processo dialético, e entendemos esse processo 

como a “arte do diálogo, onde é possível demonstrar uma tese através de 

uma argumentação forte, que consiga distinguir, com clareza, os conceitos 

da discussão. É contrapor ideias e delas tirar novas ideias que comprovem 

o que está sendo dito” (DICIONÁRIO INFORMAL, [s.d], online).  

A premissa de contrapor-se e tirar novas ideias dessa relação é 

fruto profícuo do processo de ensino-aprendizagem. Aprender requer 

trocas simbólicas e cognitivas, mas não somente isso. Busca-se que essas 

trocas sejam também de conteúdo, e que esse conteúdo seja vasculhado, 

escrutinado e desdobrado em diversos matizes conceituais para que 

efetivamente se possam compreender/apreender/elaborar o que se quer 

dizer e ensinar. Uma labuta cognitiva eficaz que traduz o ensino-

aprendizagem como sinônimo de criação/recriação, pois somente criando-

o e recriando-o: 

 

A concepção de que o processo de ensino-aprendizagem é 

uma unidade dialética entre a instrução e a educação está 

associada à idéia de que igual característica existe entre 

ensinar e aprender. Esta relação nos remete a uma concepção 

de que o processo de ensino-aprendizagem tem uma 

estrutura e um funcionamento sistêmico, isto é, está 

composto por elementos estreitamente inter-relacionados 

(ANDRADE, 2002, p.15, online). 

 

Essa inter-relação sistêmica entre alunos e professor, depende de 

um “processo afetivo” (empatia), mas principalmente profissional. E o 

que arregimenta essas relações podem ser descritas como as avaliações de 

cunho qualitativo e quantitativo do ensino ao aprendiz.  

Dentro do AVA temos alguns tipos de avaliações correntes, tais 

como as avaliações contínua, sistemática, participativa, flexível, 

diagnóstica, formativa, dentre outras (OLIVEIRA [sd]).  
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O que se observa é de que nessas tipologias avaliativas já 

consagradas existem apenas como um esqueleto avaliativo, mas que soa 

como fria e tecnicista. Falta o corpo, a carne que organiza e faz esse 

esqueleto-esquemático se movimentar. E isso só se faz na prática ou na 

atuação eficaz entre professores, tutores e alunos. Lembramos que esse 

corpo nas considerações de Foucault é um corpo que antecede ao sujeito, 

que preexiste, “é um corpo útil e ao mesmo tempo produtivo” 

(FOUCAULT, 1997). Finalmente, ao nosso entender, o corpus avaliativo 

deverá ser revisitado. 

 

2. PENSAR UMA REVISITAÇÃO NA EXECUÇÃO AVALIATIVA NO AMBIENTE 

VIRTUAL DE APRENDIZADO: É POSSÍVEL? 

 

Como professor a distância da UAB/CIED/UFAL, e com 

experiência anterior enquanto aluno online em cursos de 

aperfeiçoamentos e outros na EAD, cotejo de que as técnicas avaliativas 

são necessárias, e não se pode furtá-las. Decerto um pesquisador em EAD 

fez suas observações sobre como se avaliar através de uma empiria, ou 

seja, da prática cotidiana em acessar e interagir com seus pesquisados. E 

isso causou o que podemos chamar de uma pesquisa-ação, própria nos 

meios acadêmicos. O que pensar de uma avaliação que vai além do 

avaliativo (é possível!?), e que ganha novas metodologias no ensino-

aprendizagem dentro do AVA? Pergunta-se: existe outra forma de avaliar 

além das avaliações rotineiras? 

Vivemos em uma heterotopia, no qual recriamos espaços reais em 

espaços virtuais. E estendemos esses espaços - fac-símile dos espaços 

reais -, tal como uma sala de aula virtual que representa ou pretende 

representar uma sala de aula convencional, ou um navio que possui 

espaços que possuem ou recriam quartos, sala de bilhar, boates etc.  Tudo 

isso é uma heterotopia na acepção de Foucault. Pois bem, o que 

entendemos sobre as heterotopias? Vê-se abaixo:  

 

Há também, e isto provavelmente em toda cultura, em toda 

civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são 
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desenhados na constituição mesma da sociedade, e que são 

algo como counter-sites/ contra-sites, espécies de utopias 

efetivamente realizadas nas quais os lugares reais, todos os 

outros lugares reais que se pode encontrar no interior da 

cultura, são simultaneamente representados, contestados e 

invertidos; espécies de lugares que estão fora de todos os 

lugares, mesmo quando eles sejam efetivamente 

localizáveis. Uma vez que estes lugares são 

completamente diferentes de todos os outros lugares que 

eles refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei 

HETEROTOPIAS, por oposição às utopias; eu acredito que 

entre as utopias e estes outros lugares, estas heterotopias, 

poderia haver uma espécie de mistura, intermediária, que 

seria o espelho. O espelho é, acima de tudo, uma utopia, uma 

vez que é um lugar sem lugar (FOUCAULT [1967] apud 

GUIRALDELLI; CROSS [s.d], p. 4, Online, grifos nossos). 

 

A concepção de que “lugares são completamente diferentes de 

todos os outros lugares que eles refletem e dos quais eles falam” perfaz a 

essência da cibercultura. Um lugar que é recriado, mas é real, ele difere 

da utopia (lugar inexistente). Desta feita, a forma de se avaliar, inferimos, 

deverá ser correlacionada com esse lugar existente que são diferentes de 

outros lugares, mas que constantemente se reduplicam em lugares 

heterotópicos.  

Pensemos assim: a heterotopia na avaliação requer que os lugares 

sejam reinventados, no sentido de não haver algo estanque, ou seja, uma 

avaliação que se presuma unicamente a dados somativos em detrimento 

ao caráter subjetivo.  

Propomos a ideia de que uma real e possível avaliação deve ser 

sempre vista pela ótica do aluno e não unicamente do professor. O 

professor tutor e o de disciplina detêm o assunto/conteúdo/habilidades; 

está em dia com seus estudos e planos de atuação, utilizando-se dos 

mecanismos do AVA para ser um professor, de fato, na plataforma. Em 

contrapartida, o aluno confere suas atividades no sistema e executa-as para 

ser avaliado pelos docentes. Mas, acreditamos, que esse paradigma 

deveria mudar: Participamos da opinião de que o aluno tem de se auto 

avaliar. E talvez essa seja a grande e dolorosa missão do mesmo. 
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Ora, já sabemos que estamos numa era cibernética, detemos o 

conhecimento em qualquer lugar desse âmbito virtualizado/online; nada 

nos foge, nada nos é inédito quando se entra no Google. A mitológica 

Torre de Babel antes foi erigida na Mesopotâmia, hoje se ergue e toma 

corpo na Wikipédia e em diversos sites.  

Voltemos. O que pensamos é que toda avaliação deveria ser feita 

pelo discente, mesmo que ele precise passar por um obstáculo de 

perguntas/respostas e de leituras teórico-práticas obrigatórias na 

plataforma virtual, pois se presume que ele deve possuir uma cognição 

adequada para estar nesse universo da educação a distância.  

Ele passou por uma prova ou entrevista curricular para estudar na 

EAD, se formou anteriormente com códigos curriculares dos mais 

diversos matizes, desde a educação básica até a universidade, e nunca teve 

voz para se autorreferenciar nos modelos das tendências das pedagogias 

hodiernas. Exemplo: uma escola tradicional (ainda existem escolas em 

Alagoas nessa perspectiva) preza unicamente pela transmissão do 

conhecimento. O aluno passa por esse processo em diversas etapas, e ao 

final incide por avaliações para ingressar na universidade, sendo esta 

quantificadora e, por hábito, se resume simplesmente a dados, esquemas 

teóricos de aprendizagem e a necessidade premente da “aprovação 

numérica” como destino absoluto. E que destino! 

Depois de tudo isso, o aluno encontra-se em um meio virtual, no 

qual ele é carne e corpo (lembrando-nos de Foucault), pois vive isso 

constantemente em seu cotidiano como já foi dito. Ele possui, em geral, 

em seu dia-a-dia os aparelhos digitais da modernidade: TVS, telefones, 

computador, tablets etc. Ele é corpo/virtualizado, pois está 

definitivamente inserido nesse contexto que é algo familiar e não estranho 

ao mesmo.  

Pois bem, por que não o fazer um auto avaliação do que ele 

vivencia no AVA? Como esse aluno detém conhecimento prévio do 

universo online, não estaríamos subestimando-o suas potencialidades 

dentro do AVA?  
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Estamos falando de que o ponto avaliativo desse aluno já ocorreu 

nos espaços considerados usuais de aprendizagem, a saber, uma sala de 

aula, com ar-condicionado, ou não; uma lousa branca, uma caderneta, um 

inspetor para vigiar seus passos na escola etc. Isso é de costume. 

A ideia que surge é a de que o erro que se pode cometer na EAD é 

de recriar o espaço “real” no “virtual” com os mesmos moldes avaliativos 

e ideológicos. Mascara-se o termo ensino-aprendizagem tradicionais no 

ensino a distância. Com o perdão do trocadilho: troca-se seis por meia 

dúzia. O aluno continua sendo vigiado, e avaliado por um outro 

(professor) que dará uma nota final e um diploma para certificar a sua 

participação, junto com as disciplinas cursadas. Repete-se algo que 

poderia ser inovador, a posteriori. E qual a saída para isso? Responde-se: 

o autodidatismo que se desdobra na autonomia. 

O autodidatismo é uma forma de fazer com que o aluno seja sujeito 

de seu aprendizado. Ele “refere-se a alguém capaz de ensinar a si mesmo. 

Autônomo é alguém protagonista da própria aprendizagem” 

(CARVALHO et ali, 2207, p.05). Ou seja, “autonomia vai além de 

aprender sozinho. Entende-se por alguém autônomo, alguém com 

liberdade para ir e vir. Alguém capaz de refletir sobre as consequências 

das próprias decisões” (CARVALHO et ali, 2007, p. 05). 

Como faremos honestamente para que o autodidatismo do aluno 

seja efetivado? Seguem algumas sugestões, não hermeticamente 

abotoadas em casulo, mas passíveis de execução ainda como experimento. 

Pergunta-se: o que deverá fazer o aluno de forma prática na EAD? 

Se o aluno tomar consciência das suas responsabilidades dentro do 

sistema, ou se não quiser ter essa responsabilidade, que ele seja honesto 

consigo mesmo: ou sai do sistema, ou o faz perguntar-se (essa interação 

se daria com o tutor online ou presencial nos chats ou nas mensagens do 

AVA): eu consegui aprender algo nessa determinada disciplina, será que 

isso me valerá eficazmente para o meu amadurecimento profissional e 

acadêmico? Tendo frequentado chats, fóruns, eu (diz o aluno) absorvi 

minimamente os conteúdos na EAD? Acaso sim, por que não posso ser 
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aprovado ou ser auto avaliado pelo que aprendi sem precisar 

necessariamente de notas somativas? 

A reprodução da EAD aos modelos educacionais tradicionais ou 

não (pois temos diversos modelos), talvez (e isso é uma hipótese) mine a 

criatividade do discente, a energia cognitiva de se estudar e do aluno 

perceber o real valor do curso que ele faz. Um curso nascido da cyber 

cultura. 

Vamos a alguns exemplos: por que numa seleção para alunos não 

poderia ser colocado de antemão a ementa das disciplinas, e o discente 

preliminarmente as olhasse e verificasse se está direcionado ou imbuído a 

fazê-la ou não? No modelo de seleção atual faz-se uma prova com 

questões de múltipla escolha, o discente estuda, passa, mas nada sabe do 

que vai estudar. Ele deve já saber previamente o tipo de curso que vai fazer 

(por exemplo: Especialização em Diversidade Sexual etc), da área 

especifica da sua formação acadêmica, mas fica somente nesse pré-texto. 

Nas formas atuais de incursão ao AVA, o aluno entra na plataforma 

e encontra um fac-símile das antigas aulas tradicionais escolares (outra 

hipótese). E muitos se evadem ou deixam as atividades incompletas para 

obterem a nota mínima para serem aprovados - nota piedosa e de cunho 

penitencioso. 

Talvez a nota devesse ser abolida, e substituída por conceitos. Algo 

que ainda não existe na plataforma online na UAB/CIED/UFAL. São 

questões que inevitavelmente serão resolvidas se houver uma mudança 

efetiva, estrutural e conjectural da EAD.  

Outra sugestão é mudar a hierarquia: professor, tutor, aluno. Veja, 

não estamos propondo uma desordem ou um retorno à barbárie. Não! Mas 

somente o aluno poderá entender que se ele absorver os textos, participar 

e interagir na plataforma ele também poderá ser na relação dialética, um 

professor/autodidata. Ele poderá ser um tutor dialeticamente falando, pois 

ele de praxe já interage com os seus tutores, e se toda relação é dialética, 

os papéis podem se inverter com naturalidade.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O caminho investigativo foi inquietante e paradoxalmente 

prazeroso, pois se acredita na EAD, tanto por entendê-la imprescindível à 

educação, quanto por ela ser um instrumento inerente à modernidade.  

Por participar dessa experiência da cibercultura como aluno e 

professor tutor online da UAB/CIED/UFAL, - o que nos deu motivos para 

fazer uma crítica construtiva com finalidade a promover o 

amadurecimento desse processo dinâmico de ensino-aprendizagem -, 

observamos na empiria (em minhas observações como tutor e aluno 

online) que ainda estamos em devires.  

A ideia de autodidatismo entre os alunos e também entre os 

professores é premente para se articular o que se aprende teoricamente de 

forma cidadã e autônoma. Quando se fala em autonomia entende-se um 

processo que se assemelha ao autodidatismo que deverá produzir uma 

autocrítica ao aluno que se coloque a favor da aprendizagem. Ou seja, 

dentro da plataforma Moodle, e mais especificamente, nos Ambientes 

virtuais de Aprendizagens – AVA, o uso de uma autocrítica é fator 

imprescindível, pois se está numa imensa heterotopia com lugares que se 

definem constantemente no meio virtual. Tudo isso faz parte de uma 

modernidade fluida e contingencial (não necessárias), tal como afirmou 

Bauman (2003), em seu livro Modernidade líquida. 

Falamos de que a ideia de demarcar o saber na plataforma equivale 

a dizer que o aprendiz detém o conhecimento sobre as ferramentas do AVA 

quando se aproxima do mesmo, ora por curiosidade, ora por necessidade. 

E com essas ferramentas, ele consegue articular sua aprendizagem em 

dialogicidade com seu tutor e/ou professor de disciplina. 

A relação de dialogicidade é também dialética. Elas se encontram. 

Partimos do pressuposto de que os sujeitos da educação estão em inter-

relação constantes, podendo haver a troca de papéis que comumente são 

estanques nos ensinos tradicionais. Quando se enuncia troca de papéis, 

queremos aferir de que todos são aprendizes no final das contas. O 

professor aprende na plataforma ao lidar com suas ferramentas, e ele 
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informa aos seus cursistas de tais instrumentos e modos de usar (Chats, 

fóruns, wikk etc). Nessa mão de via dupla, o aluno toma conhecimento 

das ferramentas e as utiliza de forma a promover o processo de 

interatividade dentro do AVA. 

Com esses elementos, o professor promove em seus alunos as 

competências e as habilidades de um autodidatismo: faz com que seus 

discentes interajam e se integrem a plataforma e use-a de forma a avançar 

em seus conhecimentos/saberes. 

Para finalizar, estamos em um vir-a-ser constante naquilo que se 

refere à compreensão educacional na era digital. Mas que seja 

fundamental ela ser vista como premente a modernidade e a educação 

como um todo, pois a mesma promoveu e promove uma inovação no 

ensino-aprendizagem aos educandos nas vicissitudes de suas vidas 

acadêmicas.  
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CAPITULO 21 

 

A FORMAÇÃO DOCENTE NO PARADIGMA EDUCACIONAL 

EMERGENTE: EM BUSCA DE UMA TESSITURA COMPLEXA E 

TRANSDISCIPLINAR 

 

 

Josivânia Sousa Costa Ribeiro52 

Thalita Melo de Souza Medeiros53 

Maria José de Pinho54  

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS  

 

 Este estudo visa refletir sobre a importância do processo formativo 

docente à luz do paradigma educacional emergente, além de apresentar a 

fundamentação teórico-epistemológica da complexidade e da 

transdisciplinaridade e a concepção dessas aliadas ao processo formativo 

docente. 

O desenvolvimento metodológico desta pesquisa pautou-se em um 

estudo bibliográfico com abordagem qualitativa e exploratória. Quanto à 

fundamentação teórica, buscou-se apoio nas reflexões e discussões de 

Moraes (2008, 2012, 2015) e Morin (2002) sobre o paradigma 

educacional emergente no sentido de buscar uma nova maneira de pensar 

e agir diante da complexidade existente. Para sustentação dos 
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Criativas – RIEC TOCANTINS. E-mail: mjpgon@uft.edu.br. 
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fundamentos teóricos epistemológicos da complexidade e da 

transdisciplinaridade, o arcabouço teórico utilizado teve como base os 

escritos de Morin (2002) e Nicolescu (1999), que propõem a religação dos 

saberes e a importância do conhecimento acerca do todo e das partes como 

um processo interligado, entrelaçado, não compactuando com a visão 

linear, fragmentada e disjuntiva. Ao discutir a relevância da formação 

docente em bases epistêmicas sobre a complexidade e a 

transdisciplinaridade, os escritos de Behrens (2015); Moraes (2015); 

Petraglia (2012, 2015) foram a inspiração.  Nessa acepção, o processo 

formativo dos docentes é concebido como imprescindível para uma 

prática educativa pautada na epistemologia da complexidade e da 

transdisciplinaridade.  

 Entende-se que a formação docente baseada no paradigma 

educacional emergente visa romper com a visão linear, fragmentada do 

conhecimento. Propõe-se uma nova maneira de pensar e agir a partir da 

reforma do pensamento no sentido de compreender a complexidade 

existente na realidade. Urge que essa formação contemple ações e práticas 

pedagógicas que concebam e compreendam a complexidade e a 

transdisciplinaridade como parte integrante da vida e dos processos 

educativos, reconhecendo o sujeito conforme a sua 

multidimensionalidade. 

 

1. A TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA EDUCACIONAL: DO TRADICIONAL AO 

EMERGENTE 

 

 As reflexões sobre os padrões da ciência têm contribuído para 

clarificar as crenças e conhecimentos que nortearam as práticas educativas 

por séculos e ainda encontram-se presentes nas escolas. Nesse sentido, se 

faz necessário compreender a transição de um sistema para outro como 

natural ao processo de formação docente, pois ele é construído 

constantemente. 

A partir do início do século XX, a abordagem da física quântica 

mudou a estruturação da ciência e, como consequência, todas as áreas de 
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conhecimento. A educação foi revista e no início do século XXI vislumbra 

como seu principal desafio a construção de uma educação transformadora 

e humanizada. Morin (2002) propõe outras diretivas para esse outro tempo 

em substituição à forma conservadora do pensamento newtoniano-

cartesiano que, além de fragmentar o conhecimento, carrega uma visão 

reducionista do mundo, uma linearidade e verdades absolutas. 

Considera-se necessário nesse artigo para fins de compreensão das 

ideias aqui expostas elucidar o termo paradigma. Kuhn, filósofo e 

historiador da ciência, aponta o significado como “a constelação de 

crenças, valores e técnicas partilhadas pelos membros de uma comunidade 

científica” (KUHN, 1994, p. 225). 

Ao longo da trajetória humana, compreende-se que vão se 

constituindo alguns paradigmas. O tradicional e predominante até a 

atualidade concebe a formação como cartesiana, reducionista e mecânica 

e prestigia o pensamento disjuntivo e separador. Esse modelo já se 

encontra defasado uma vez que não oferece aos indivíduos condições para 

que enfrentem os desafios, as crises e as demandas da sociedade 

contemporânea, exigindo um avanço na construção complexa do ser 

humano, da sociedade, do mundo e da vida (MORIN, 2002). 

 Nesse sentido, Moraes (2012) aponta que o pensamento 

newtoniano-cartesiano sustentado pelo paradigma tradicional submeteu a 

escola a um controle rígido e com um sistema autoritário e dogmático. Ele 

a caracteriza como: 

 

Uma escola que continua dividindo o conhecimento em 

assuntos, especialidades, subespecialidades, fragmentando 

o todo em partes, separando o corpo em cabeça, tronco em 

membros, as flores em pétalas, a história em fatos isolados, 

sem se preocupar com a integração, a continuidade e a 

síntese. E o professor, o único responsável pela transmissão 

do conhecimento, continua vendo o aprendiz como uma 

tábua rasa produzindo seres subservientes, obedientes, 

castrados em sua capacidade criativa, destituídos de outras 

formas de expressão e solidariedade. (MORAES, 2012, p. 

51) 
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 Diante das bases epistêmicas que fundamentam o paradigma 

tradicional, pode-se compreender o processo educacional desenvolvido 

secularmente. Contudo, no contexto contemporâneo, a ciência está 

exigindo uma nova visão de mundo que promova a religação, conforme 

aponta Moraes (2012). 

 

A atual abordagem que analisa o mundo em partes 

independentes já não funciona. Por outro lado, acreditamos 

na necessidade de construção e reconstrução do homem e do 

mundo, tendo como um dos eixos fundamentais a educação, 

reconhecendo a importância de diálogos que precisam ser 

restabelecidos com base em um enfoque mais holístico e em 

um todo menos fragmentado de ver o mundo e nos 

posicionarmos diante dele. Já não podemos prescindir de 

uma visão mais ampla para que a mente humana funcione 

de modo mais harmonioso no sentido de colaborar para a 

construção de uma sociedade mais ordenada, justa, humana, 

fraterna e estável (MORAES, 2012, p. 20) 

 

Diante desse contexto, urge aspirar novos tempos para a educação 

em que o ser seja valorizado em sua multidimensionalidade humana e 

possa ser compreendido e reconhecido no meio educacional pelos 

profissionais docentes. Além disso, ressalta-se a importância da 

integração dos conhecimentos, do diálogo, bem como a participação dos 

sujeitos “estudantes” no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 

por tempos prevaleceu a relação verticalizada e por vezes autoritária entre 

professor e estudante. Com a evolução da ciência, o que se espera é a 

superação do pensamento e das práticas fundamentadas no pensamento 

newtoniano-cartesiano.   

 A superação da visão linear e disciplinar, o olhar que separa, 

fragmenta e compartimentaliza os fenômenos do universo, requer dos 

educadores uma nova percepção que proponha aos estudantes uma noção 

do todo, ou seja, a compreensão de que o todo é composto pelas partes e 

as partes integram o todo, sendo, portanto, essenciais para a constituição 

do outro. Seguindo essa lógica, compreende-se em educação que tanto os 

educadores como os estudantes devem constituir-se, possibilitando um ao 
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outro uma visão complexa da realidade que os cercam sem desprezar o 

pensamento simplificador, ao contrário, devem integrá-lo. 

 A reforma do pensamento precisa vir acompanhada de mudança 

de atitude. Essas mudanças possibilitam que os docentes considerem a 

responsabilidade social no desenvolvimento das ações e levem em 

consideração o cuidado consigo, com o outro e com o planeta. No bojo 

desta discussão, Moraes (2012a, p. 20) aponta que é preciso “[...] melhorar 

nossas habilidades de trocas, de solidariedade e intercâmbios, bem como 

desenvolver ações e projetos coletivos e solidários” e acrescenta: “[...] 

como humanidade, precisamos ter mentes mais abertas, de olhares mais 

atentos e solidários, de escutas mais sensíveis e amorosas” para que 

possamos fazer a diferença no ambiente educacional e, quiçá, no planeta. 

 

2. TECENDO CONCEITOS DA COMPLEXIDADE E DA TRANSDISCIPLI-

NARIDADE 

 

 A ciência moderna55 pautou-se em uma concepção de educação 

tradicional em que o ensino é preconizado com base na fragmentação e na 

simplificação, na linearidade e na especialização do conhecimento. 

Todavia a complexidade nasce em tempos de crise e desafios nos 

ensinando a viver/conviver com as incertezas e a ter um olhar que inclui 

os sujeitos. A epistemologia da complexidade compreende a realidade 

como sendo multidimensional dada sua constituição complexa. Também 

entende o conhecimento como uma reconstrução do sujeito por meio de 

seu nível de percepção da realidade. A esse respeito, Morin (2002) 

esclarece que:  

 

Complexus significa o que foi tecido em conjunto; com 

efeito, existe complexidade desde que sejam inseparáveis os 

elementos constituindo o  todo (como o econômico, o 

                                                                 
55 Segundo Nicolescu (1999, p. 14), a ciência moderna nasceu de uma ruptura brutal em 

relação à antiga visão do mundo. Ela está fundamentada numa ideia, surpreendente e 

revolucionária para a época, de uma separação total entre indivíduo, conhecedor, e a 

realidade, tida como completamente independente do indivíduo que a observa. 
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político, o sociológico, o psicológico, o afectivo, o 

mitológico) e desde que exista tecido interdependente, 

interactivo e inter-retroctivo entre o objecto de 

conhecimento e o seu contexto, há um tecido 

interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto 

de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e 

as partes, as partes entre si. A complexidade é desta forma, 

a ligação entre a unidade e a multiplicidade [...] (MORIN, 

2002, p. 42-43, grifo do autor). 

 

Neste sentido, a teoria da complexidade tem como característica a 

religação dos conhecimentos e saberes que estavam desconectados pelo 

paradigma tradicional/conservador que, desde o século XVII, “[...] tem 

como foco a razão, a fragmentação do conhecimento decorrentes da visão 

linear, sectária e reducionista dos fenômenos no mundo” (BEHRENS, 

2015, P. 27). Assim, a complexidade propõe o diálogo entre os diferentes 

saberes e a relação entre os diversos tipos de conhecimento e pensamento. 

Por meio do pensamento complexo, busca-se “unir os múltiplos aspectos 

presentes no universo e os conhecimentos dispersos” (PETRAGLIA, 

2012, p. 130). 

Em resumo, pode-se dizer que a complexidade significa para 

Morin (1990) uma tessitura comum que coloca como inseparavelmente 

associados o indivíduo e o contexto, a ordem e a desordem, o sujeito e o 

objeto, o professor e o aluno e todos os demais tecidos que regem os 

acontecimentos, as ações, as interações e as organizações que tecem a 

trama da vida. 

 O entendimento da complexidade em um mundo marcado por 

incertezas, contradições, conflitos e desafios significa renunciar a visão 

estanque e reducionista de ver e de conviver no universo, além de buscar 

uma nova maneira de pensar, de se relacionar e de agir, integrando novas 

perspectivas e possibilidades. Assim, o reconhecimento da pertinência do 

pensamento complexo, para Moraes (2012), exige o enfrentamento de 

uma nova visão de mundo, na qual: 

 

Necessitamos de um pensar complexo, mais profundo e 

abrangente, que reconheça o mundo fenomenal constituído 

de totalidade/partes e que não fracione o ser humano em 
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cabeça, tronco e membros, nem separe o indivíduo do 

mundo em que se vive. Um pensar complexo que 

compreenda que razão, emoção, sentimento e intuição são 

elementos inseparáveis em nossa corporeidade, que 

reconheça que, para se pensar bem, é preciso ter uma 

compreensão mais clara a respeito da dinâmica realidade e 

dos processos nos quais estamos envolvidos (MORAES, 

2012b, p. 21). 

 

 Neste contexto, a transdisciplinaridade emerge na 

contemporaneidade da necessidade epistemológica, metodológica e 

ontológica de responder com competência aos novos desafios cada vez 

mais complexos (PETRAGLIA, 2015). E se apresenta no contexto 

educacional como uma via de transformação e mudança que tende a 

ressignificar a formação do docente e dos processos de ensino-

aprendizagem, refletindo do contexto local ao global, na escola, na 

universidade, na comunidade, na sociedade como um todo. E por isso, a 

“[...] multidimensionalidade dos fenômenos sociais, políticos, 

econômicos, culturais e históricos implica em religar saberes e fazer 

dialogar os diversos campos para o avanço do próprio conhecimento que 

ultrapassa os limites disciplinares” (PETRAGLIA, 2015, p. 83). 

 Desse modo, “a transdisciplinaridade pode ser compreendida 

como um princípio epistemológico que se apresenta em uma dinâmica 

processual que tenta superar as fronteiras do conhecimento disciplinar” 

(MORAES, 2008, p. 120). Nesta acepção, ela propõe uma abertura diante 

do conhecimento ao integrar o sujeito imbricado em uma realidade 

complexa, permitindo a integração e religação dos outros saberes além do 

científico. Ademais, a transdisciplinaridade transcende as fronteiras 

disciplinares, conforme conceitua Nicolescu (1999): 

 

A transdisciplinaridade como o prefixo ‘trans’ indica, diz 

respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 

mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade 

do conhecimento (NICOLESCU, 1999, p. 53, grifo do 

autor). 
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 Depreende-se que a transdisciplinaridade alimenta-se da pesquisa 

disciplinar, porém visa ir além das fronteiras disciplinares. Ela busca a 

superação da fragmentação do conhecimento imposta pelo paradigma 

newtoniano-cartesiano. Por meio dessa metodologia, a compreensão do 

mundo presente se dá por meio dos seguintes pilares: complexidade 

inerente à vida; níveis de realidade e lógica do terceiro incluído 

(NICOLESCU, 1999). 

 Deste modo, é fundamental que os docentes levem em 

consideração as contribuições epistemológicas, ontológicas e 

metodológicas que a complexidade e a transdisciplinaridade podem 

proporcionar para sua formação e para a educação como um todo. Elas 

permitem as práticas religadas e as vivências que acolhem os sujeitos, a 

subjetividade, a singularidade, a diversidade, assim juntos podemos 

aprender e conviver de maneira ética, respeitosa e harmoniosa.  

 

3. A FORMAÇÃO DOCENTE EM UMA PERSPECTIVA COMPLEXA E 

TRANSDISCIPLINAR 

 

 O cenário atual requer dos educadores novas maneiras de pensar e 

agir. Esse novo modo é um dos grandes ou, até mesmo, um dos maiores 

desafios para a educação no século XXI, porque o paradigma tradicional 

trabalha com certezas, verdades e previsibilidade. Conceber a 

complexidade da realidade contemporânea e compreender a ordem 

contida na desordem, na incerteza e na não linearidade demandam uma 

formação contínua do docente. 

O processo de formação docente requer a superação da percepção 

monocultural e a visão fragmentada do paradigma tradicional ainda 

vigente em algumas instituições de ensino. Desse modo, há muito que 

refletir sobre práticas pedagógicas que contemplem a religação e 

preparem os indivíduos para a incerteza, para o sistêmico, para o 

desenvolvimento do pensamento complexo. A formação, nesse contexto, 

é compreendida como um espaço oportuno para a efetivação de novas 

formas de pensar, agir, dialogar e compreender a complexidade e a 
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transdisciplinaridade como caminhos possíveis de ser trilhados. Segundo 

Imbernón (2010), a formação deve: 

 

[...] deixar de trabalhar a partir de uma perspectiva linear, 

uniforme e simplista para introduzir-se na análise educativa 

a partir de um pensamento complexo, a fim de revelar as 

questões ocultas que nos afetam e, assim, tomar decisões 

adequadas (IMBERNÓN, 2010, p. 99). 

 

 Neste sentido, para tornar possível essa maneira de pensar, sentir 

e agir valorizando a pluralidade e os sujeitos imbricados em uma realidade 

multidimensional que inclui e articula ao invés de excluir, é primordial 

uma mudança paradigmática, é preciso compreender o mundo a partir das 

relações humanas diversas existentes nele. É necessário romper a visão 

dualista, compartimentada, rígida e fragmentada que impede de pensar e 

agir nos contextos complexos. A ambição da complexidade, como afirma 

Morin (1998, p. 176), “[...] é dar conta das articulações despedaçadas 

pelos cortes entre as disciplinas, entre as categorias cognitivas e entre os 

tipos de conhecimento; entre a subjetividade humana e a objetividade 

científica”. Desse modo, a complexidade e a transdisciplinaridade visam 

religar o que está fragmentado valorando as múltiplas composições e 

interações nos variados contextos.  

 A partir desse pressuposto, entende-se a formação docente como 

uma possibilidade de proporcionar ao educador uma visão que ultrapasse 

a linearidade e a fragmentação dos processos na qual os sujeitos são meros 

executores das decisões alheias. Uma formação que faça com que os 

profissionais sejam capazes de participar, refletir e propor melhorias para 

a sua própria formação e possam contribuir para a formação dos 

educandos privilegiando o ser ontológico e valorizando a subjetividade. 

Nesse sentido, Moraes (2015) afirma:  

 

É preciso que todo o profissional de educação analise, 

compreenda e integre tanto o conhecimento a respeito dos 

sujeitos aprendentes como o conhecimento do seu contexto, 

suas possibilidades e limitações. Esse princípio indica que 

os professores necessitam também serem formados não 
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apenas disciplinarmente, mas também 

transdisciplinarmente, ou seja, necessitam trabalhar com 

saberes integrados, transversais, conectivos, 

contextualizados, com saberes que tenham muita relação 

com outras disciplinas como a psicologia, a sociologia, as 

ciências da organização, com os saberes populares, como 

qualquer outro relacionado à necessidade de seus educandos 

(MORAES, 2015, p. 53). 

 

Para atender aos desafios da sociedade contemporânea, a educação 

precisa reinventar-se, buscar na formação continuada dos educadores o 

rompimento com as práticas seculares arraigadas no contexto educacional 

vigente ligado ao paradigma tradicional. Porém a transição do paradigma 

tradicional para o emergente requer a complexificação do pensamento 

pedagógico, pois os educadores, conforme afirma Moraes (2015, p. 156), 

ainda se encontram “aprisionados em suas gaiolas epistemológicas e 

disciplinares e nas rotinas pedagógicas e didáticas que necessitam ser 

construídas”.  

Por esse motivo, a formação inicial e a continuada devem priorizar 

a efetivação da epistemologia da complexidade e da transdisciplinaridade. 

A razão é que elas possuem fundamentos ontológicos, epistemológicos e 

metodológicos que contemplam o ser cognoscente, a religação de saberes 

e reconhecem a existência de conhecimentos diversos e a necessidade de 

diálogo entre os saberes científicos e humanísticos, acadêmicos e 

populares, leigos, tradicionais e os oriundos de outras culturas. 

Diante dessa realidade, cabe às instituições de ensino e aos 

educadores, por meio dos processos de formação docente, possibilitarem 

o acesso, conhecimento e aprofundamento das concepções teórico-

epistemológicas que fundamentam a complexidade e a 

transdisciplinaridade com o intuito de que as práticas efetivadas no 

ambiente escolar ou mesmo fora dele venham a ser conectadas e 

articuladas de maneira que os indivíduos envolvidos no processo 

educacional sejam respeitados e valorizados na sua subjetividade. Dessa 

forma, a formação docente deve superar o reducionismo, a fragmentação, 

a causalidade linear e o formalismo técnico e didático com vista a uma 

educação que reconheça a complexidade da condição humana e vá ao 
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reencontro dos sujeitos e juntos possam promover a religação dos saberes 

e dar sentido aos acontecimentos da vida em busca da harmonia e paz 

planetárias. 

 

4. TECENDO CONSIDERAÇÕES INCONCLUSIVAS 

 

O debate sobre a formação docente na atualidade requer um olhar 

para o contexto de policrises em que estamos inseridos. Pensar a educação 

na atualidade requer uma compreensão de que tudo está interligado, de 

que a relação natureza/indivíduos/sociedade encontra-se cada vez mais 

fragmentada, separada. E que assim como as crises sociais, ambientais, 

políticas, econômicas, psicológicas refletem na educação, a educação 

também reflete em cada um desses contextos.  

Diante desse panorama de crises, um dos grandes desafios do 

século XXI é resgatar os elos perdidos, o conhecimento fragmentado, a 

individualidade, entre outros aspectos que interferem nas diversas 

relações que permeiam a sociedade. Porém para a resolução de todo e 

qualquer problema, é necessário refletir primeiramente sobre a sua 

origem.  

Tendo como foco a educação e como objeto de estudo a formação 

docente, este artigo objetivou refletir sobre a importância do processo 

formativo docente à luz do paradigma educacional emergente. Nessa nova 

acepção, entende-se que a sociedade contemporânea anseia por 

educadores comprometidos com a educação e preparados para atender os 

desafios e demandas da sociedade atual e capazes de compreender e lidar 

com os acontecimentos e fatos que emergem e de reconhecer os sujeitos 

como seres multidimensionais. 

Compreende-se que a formação docente, tanto a inicial como a 

continuada, é o ponto de partida para a ressignificação dos processos de 

ensino e aprendizagem e para as transformações na sociedade atual. 

Acredita-se no potencial da educação e na formação dos indivíduos para 

uma consciência planetária, para uma reforma do pensamento, para a 

religação entre os saberes que, ao longo do tempo, baseados no paradigma 
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newtoniano-cartesiano, constituíram-se em práticas fragmentadas, 

enfatizando as certezas absolutas e a separação sujeito/objeto.  

O novo paradigma que vem sendo estudado, aos poucos 

desenvolvido nos últimos anos e está se tornando proeminente faz com 

que essa visão linear e disciplinar, o olhar que separa, fragmenta e 

compartimentaliza os fenômenos do universo tenda a desaparecer, dando 

lugar a uma nova visão acerca dos processos de formação e 

posteriormente de ensino-aprendizagem com o objetivo de propor aos 

educadores e educandos uma nova maneira de conceber e realizar 

mudanças na educação.  

Entende-se que uma educação e/ou formação baseada nos 

fundamentos ontológicos, epistemológicos e metodológicos da 

complexidade e da transdisciplinaridade aqui apresentados como um 

caminho possível para o entrelaçamento dos saberes e a integração dos 

seres em sua inteireza propicia a construção coletiva de melhorias e 

mudanças nos contextos educacionais, políticos, sociais, ambientais, 

econômicos na medida em que se busca a harmonia, a tolerância, a 

solidariedade, a cultura da paz, a cidadania planetária.  

O papel do educador do presente e do futuro nessa perspectiva 

forma-se e autoforma-se, cuidando e ajudando o educando a refletir sobre 

as questões do futuro, a fazer escolhas conscientes e responsáveis, a ter 

atitudes ecológica e politicamente corretas. É ajudá-lo a reconhecer-se 

como ser multidimensional, resgatando o prazer em estar e compartilhar 

suas alegrias, tristezas, saberes nos ambientes escolares.  

Para que a educação possa de fato se transformar e transformar os 

sujeitos nela envolvidos, a formação docente deve ser compreendida 

como a origem de todo o processo e requer uma atenção maior diante das 

possibilidades e potencialidades dos educadores de desenvolver práticas 

educativas que ultrapassem o reducionismo, a fragmentação do 

conhecimento, o distanciamento da relação indivíduo/ natureza/ 

sociedade. Como afirma Moraes (2008, p. 261): 

 

Em realidade, somos nós, educadores, que temos que plantar 

as sementes férteis da esperança, da justiça, da virtude, da 
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sabedoria, da fé e do amor em cada ser aprendente que 

conviva conosco. Apesar da grande influência do meio, 

somos nós que temos que cultivar as sementes da fé e da 

esperança, polinizá-las nos nossos ambientes educacionais 

para que as novas gerações, tão sem esperança, possam 

resgatar o sopro criativo gerador da própria vida.   

 

  Concluindo provisoriamente esta reflexão que deve permanecer 

em nossas vidas constantemente enquanto educadores, entende-se que a 

formação docente é algo complexo e exige de nós um esforço em 

promover mudanças ontológicas, epistemológicas e metodológicas para 

que ocorra a transição do paradigma tradicional ao emergente. Quando a 

sociedade compreender que tudo está interligado, que somos parte de um 

todo, que esse todo é formado pelas partes e se comprometer com a 

educação nos diversos setores (políticos, sociais, econômicos, 

educacionais, ambientais, espirituais) e começar a acreditar que é possível 

realizar alguma mudança, a educação de qualidade para todos deixará 

então de ser uma utopia, nos formaremos então “seres humanos com uma 

consciência planetária”.  
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CAPITULO 22 

 

AS PRÁTICAS NA SALA DE AULA: SERVINDO A MÚLTIPLOS 

PROPÓSITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS. 

 

 

Luzia Rodrigues da Silva56 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de cunho qualitativo e 

etnográfico, realizada em escolas públicas da cidade de Goiânia, região 

centro oeste, no Brasil. Proponho-me a analisar o discurso das aulas de 

professoras que atuam em contextos escolares do ensino básico, 

focalizando o modo como elas materializam, nesse espaço escolar, suas 

posições em torno do ensino de Língua portuguesa. Desse modo, jogo luz 

sobre as vozes que, na minha análise, filiam-se a uma concepção de 

linguagem e de letramento como práticas sociais, revelando professoras 

que se manifestam sujeitos de seu próprio discurso, construindo o seu 

lugar social como participantes da cultura. 

Focalizo diferentes aspectos que compõem os eventos de 

letramento, baseando-me no princípio de que as professoras posicionam-

se, na sala de aula, conforme os significados do seu mundo social, 

trazendo para este espaço seus valores, desejos, suas crenças, seus modos 

de resistirem ou de consentirem aos efeitos do poder (FOCAULT, 1979), 

trazendo, enfim, a maneira de agirem social e discursivamente.  

Dessa maneira, este trabalho se justifica por apresentar uma 

discussão e análise de novas significações das interações na sala de aula, 

                                                                 
56 Doutora em Linguística pela Universidade de Brasília/UnB. Professora Associado da 

Universidade Federal de Goiás/UFG. Integra o corpo docente do Programa de Pós-

Graduação em ensino na Educação Básica/PPGEEB/CEPAE/UFG. Atua na área Análise 

de Discurso Crítica, desenvolvendo trabalhos voltados para Letramentos e identidades 

de gênero. 
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mais especificamente relacionada às denominadas tarefas direcionadas 

aos alunos, demonstrando a linguagem como ação no contexto escolar, 

como prática social; demonstrando, ainda, docentes com consciência 

linguística e reflexividade (GIDDENS, 2002), que dão à linguagem um 

tratamento de respeito à sua complexidade e pluralidade. 

Cabe ressaltar que essa discussão aqui também se justifica porque 

em muitos contextos escolares de educação básica, ainda hoje, instauram-

se eventos de letramento em que a linguagem é desassociada dos aspectos 

social, cultural, histórico e ideológico, privilegiando um ensino de língua 

portuguesa que, ainda hoje, sofre forte influência da tradição gramatical, 

normativa e prescritiva, configurando cenários escolares marcados pelo 

estruturalismo linguístico.   

Como suporte teórico-metodológico, recorro à Análise de 

Discurso Crítica. Emprego principalmente as discussões de Fairclough 

(2003) e de Chouliaraki e Fairclough (1999), para quem a linguagem está 

dialetícamente imbricada aos vários domínios da prática social. 

A Análise de Discurso Crítica/ADC, como uma abordagem 

transdisciplinar, interessa-se pela investigação da mudança discursiva57 

em sua relação com os aspectos sociais, ideológicos e culturais, pois, 

quando a linguagem é considerada na sua dimensão de discurso e, 

portanto, como prática social, o interesse não recai apenas em analisar 

textos, não apenas em analisar processos de produção e de interpretação, 

mas “em analisar as relações entre textos, processos e suas condições 

sociais: tanto as condições imediatas do contexto situacional, como as 

condições, mais remotas, das estruturas institucionais e sociais” 

(GOUVEIA, 1997, p. 263). 

Na análise, utilizo-me da categoria de análise modalidade, que 

integra o arsenal metodológico desses autores. Focalizo, sobretudo, os 

tipos de troca, as funções do discurso e os tipos de modalidade a fim de 

                                                                 
57  Mudança discursiva refere-se à produção de mudanças estruturais nas ordens do 

discurso, que desarticulam ordens do discurso existentes e rearticulam novas hegemonias 

discursivas, podendo afetar a ordem societária (FAIRCLOUGH, 2003). 
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analisar e identificar os modos de identificação dos sujeitos envolvidos 

nos contextos interacionais. 

Os estudos do letramento na vertente social (BARTON e 

HAMILTON, 1998, STREET, 200 e 2014)) também fundamentam a 

minha discussão teórica, pois o tratamento sociointeracionista dado à 

linguagem por esta vertente permite que os sujeitos sejam socialmente 

situados, pois a aprendizagem é produto da cultura, da história e das 

experiências interacionais em praticais sociais, concretas.  

 

1. TEORIA E METODOLOGIA: A ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA E A 

TEORIA SOCIAL DO LETRAMENTO: ABORDAGENS SOCIOINTERACIONAIS 

E TRANSDISCIPLINARES 

 

A Análise de Discurso Crítica/ADC (FAIRCLOUGH, 2003) é 

uma abordagem teórica e metodológica, de caráter tansdisciplinar, que 

estabelece a conexão entre a Ciência Social Crítica e a Linguística. Assim, 

sociedade e linguagem estão em constante e contínuo diálogo. A 

linguagem é situada na vida social e, dessa maneira, o discurso é 

compreendido como parte irredutível das práticas sociais, dialeticamente, 

interconectado a vários ‘momentos’ da vida social, que alcançam os 

domínios da economia, da política, da cultura, incluindo a vida cotidiana 

(CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 1999, p. 21). Nesse sentido, como 

defende Fairclough (2003), o discurso é configurado como uma dimensão 

das práticas sociais, representando ou transformando as estruturas sociais, 

instaurando-se como modos de representar ou agir, sustentando, num jogo 

dialético, relações de poder e ideologias e as transformando, pois “o 

discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de 

significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em 

significados (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91). 

A Análise de Discurso Crítica concebe a linguagem como prática 

social. Chouliaraki e Fairclough (1999) definem como prática as pessoas 

fazendo, dizendo ou escrevendo coisas. É nesse sentido que o letramento 

configura-se como prática de linguagem – e, portanto, social – porque as 
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práticas de letramento são sempre uma forma de ação sobre o mundo e 

sobre os outros, pela linguagem.  

Dessa forma, o Letramento na sua vertente social, em que a 

linguagem é tratada na sua dimensão de prática social- ou Letramento 

ideológico, como cunhado por Street (1993) -  e a Análise de Discurso 

Crítica relacionam-se, pois visam a práticas fortalecedoras e 

transformadoras em que os sujeitos são socialmente situados, Assim, o 

letramento, nessa perspectiva, pode contribuir para uma nova prática de 

ensino que possibilita aos estudantes uma visão crítica da realidade, 

promovendo discursos contra-hegemônicos e fortalecendo identidades. 

Da mesma forma, assumir o letramento, na sua dimensão com o social, 

significa, por parte das professoras, adquirir consciência sobre o 

letramento e seus significados. 

Tanto o Letramento - na perspectiva de prática social - e a Análise 

de Discurso Crítica concebem a leitura e a escrita como produtos de 

contextos sociais, concretos e específicos e reconhecem a linguagem 

como prática sociointeracional, atravessada por relações de poder e modos 

ideológicos. Dessa maneira, Street (2014) focaliza a natureza social da do 

letramento, “que reconhece as práticas de leitura e escrita inseridas não só 

em significados culturais, mas em alegações ideológicas sobre o que conta 

como ‘letramento’ e nas relações de poder a ele associadas (p. 13). O 

letramento, nessa perspectiva, é um ato cultural, que aborda os modos 

culturais de uso da linguagem que incluem valores, crenças, sentimentos, 

relações sociais representados por meio de ideologias e identidades 

(STREET, 2014). Assim, as práticas de letramento, como postula Street 

(1993, p. 7), é “inextricavelmente ligadas às estruturas culturais e de poder 

na sociedade” Tal conexão é também enfatizada por Barton e Hamilton 

(1998, p. 3), para quem o letramento, como toda atividade humana, “é 

essencialmente social e está localizado na interação entre as pessoas”. 

Ainda para reforçar essa perspectiva, Street (2014) afirma que o modo 

pelo qual as atividades são situadas nas instituições implica outros 

processos mais amplos, sociais, econômicos, políticos e culturais.  
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Na sala de aula, para analisar as práticas de letramento em que os 

estudantes estão engajadas/os, é preciso identificar as atividades 

pedagógicas em que os textos escritos estão envolvidos e os domínios da 

vida social a que esses textos se relacionam. É nesse sentido que se torna 

pertinente a análise das vozes das professoras em sala de aula. E, para isso, 

recorro, à categoria de análise, proposta por Fairclough (2003): a 

modalidade. 

Essa categoria analítica justifica-se, neste trabalho, posto que, 

segundo Fairclough (2003, p. 66): 

 

a modalidade é importante na tessitura das identidades (...) 

no sentido de que aquilo com o que você se compromete é 

uma parte significativa do que você é – assim, escolhas de 

modalidade nos textos podem ser vistas como parte do 

processo de tessitura da auto-identidade. Isso continua no 

curso dos processos sociais, de modo que o processo de 

identificação é inevitavelmente inflectido pelo processo de 

relação social. 

 

A análise do modo como nos comunicamos com as/os outras/os, 

do modo como fazemos os tipos de troca, é um relevante aspecto para a 

identificação dos sujeitos, pois, como defende Kleiman (2002, p. 271), as 

identidades são consideradas “uma produção social emergente da 

interação”.  

Partindo dessa perspectiva e sabendo que a interação está 

atravessada por vários elementos da vida social, compreendo que os usos 

da modalidade apresentados nas aulas contribuem para iluminar as 

relações estabelecidas e, dessa maneira, para indicar o estilo 58  das 

professoras, sujeitos da pesquisa. Isso porque é possível perceber o uso 

que essas mulheres fazem de determinados modos oracionais, bem como 

as escolhas e as trocas que realizam nos eventos de letramento.  

O sistema de valoração (MARTIN, 2000; WHITE, 2004), uma 

abordagem desenvolvida no âmbito da Linguística Sistêmico-funcional 

(HALLIDAY e MATTHIESSEN, 2004), em estreita relação com a 

                                                                 
58 Estilos são modos de ser – identidades (FAIRCLOUGH, 2003). 
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Análise de Discurso Crítica, também se configura em categoria para a 

análise deste trabalho. De tal sistema, seleciono o significado atitudinal 

com seus campos semânticos: afeto, julgamento e apreciação (MARTIN, 

2000; 2004). A escolha dessa abordagem tem razão de ser neste capítulo 

porque ela serve, como defende Martin (2000, p. 45), “para explorar, 

descrever e explicar o modo como a linguagem é usada para avaliar, 

adotar posições/posturas, construir personas textuais 59  e administrar 

posicionamentos e relações interpessoais”. 

Fazendo uso dessas duas categorias de análise, analiso recortes de 

eventos de letramento de uma professora, numa sala de aula de 30 alunos. 

Tais eventos foram gravados na íntegra e, posteriormente transcritos. 

Como se trata de um trabalho de caráter etnográfico, os dados foram 

colhidos ao longo de vários meses de convivência no contexto de 

pesquisa, em que foi criada uma efetiva interação entre a pesquisadora e 

os sujeitos. 

Os sujeitos eram professores e alunos que, após apresentação e 

discussão sobre o projeto, aceitaram participar da pesquisa. Eram alunos 

do ensino médio, educação básica. Para este trabalho, analiso apenas dois 

recortes de eventos de letramento, focalizando as interações verbais e suas 

implicações com o significado complexo da linguagem na sua dimensão 

de prática social e no seu modo de identificação (FAIRCLOUGH, 2003).  

 

2. A ANÁLISE DOS DADOS E OS RESULTADOS 

 

Nesta análise, foco em dois fragmentos de eventos de letramento 

em que as professoras dedicam-se à apresentação de propostas das 

chamadas tarefas escolares, bem como à orientação dos alunos para a sua 

realização. Interessa-me mostrar como as professoras, com a voz que 

assumem nesses eventos, identificam-se e identificam os outros 

(FAIRCLOUGH, 2003), no caso deste trabalho, os estudantes.  

 

                                                                 
59  Para Martin e White (2005), ‘personas textuais’ referem-se à identidade autoral 

particular que a/o falante constrói para si mesma/o no texto. 
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Fragmento 1 

 

Professora: Então, a partir daquele texto que sugeriu aquelas 

questões que vocês responderam na semana passada, nós vamos continuar 

esse trabalho, tá, e vamos chegar na composição de um texto, que vai ser 

uma narrativa, tá, que vocês vão construir, e essa narrativa será uma das 

peças de um trabalho coletivo, um trabalho que vai ser feito com toda a 

turma, tá, e..., esse trabalho vai ser a composição de um livro, um livro da 

turma, tá, com um mosaico de memórias das famílias de vocês. Vocês 

sabem o que que é mosaico? de memórias das famílias de vocês. Vocês 

sabem o que que é mosaico? 

Aluno 1: Eh..., aqueles quadradinhos? 

Professora: Isso, aquilo que é composto por pequenos pedaços, 

né? Então, o nosso livro vai ser um mosaico de memórias, produzidas a 

partir da prática da história oral, que é o que vocês tem feito com as 

pessoas da família de vocês: entrevistas, conversas, narrativa de história, 

essas coisas assim, tá? Então pra... pra chegar nesse objetivo aí, que é a 

composição desse livro, nós vamos passar por esse roteiro detalhado que 

nós vamos ler agora, tá? Aí, por favor, continua a leitura, eh..., Larissa. 

Aluna B: Primeira etapa. (Leitura da aluna) 

Professora: Como vocês já mantiveram o contato com a pessoa 

da família que respondeu pra vocês aquelas questões da atividade passada, 

tá? Então parte dessa etapa vocês já fizeram, mas vão continuar fazendo 

porque essa pessoa, se não houver nenhum desentendimento, ela vai 

continuar sendo seu objeto de pesquisa, tá? Então, conforme já 

combinamos, você deve convidar um membro da sua família para 

compartilhar a aventura de pesquisar a memória. E aí essa questão de 

família aqui a gente escreveu, né, se não houvesse alguém propriamente 

da família, poderia ser um vizinho, um amigo, pai de um amigo, alguém 

com quem você pudesse conversar sobre a memória familiar, tá? Essa 

pessoa vai desempenhar um papel muito importante porque ela será o elo 

de ligação com o passado, visto que o seu depoimento permitirá 

compreendermos as práticas de preservação e divulgação... 
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(Pausa. Os estudantes estão atentos) 

Professora: Aí, pra pessoa entender porque que nós estamos 

fazendo tudo isso, vocês vão ter que esclarecê-la sobre os objetivos desse 

trabalho, tá? Ou seja, dizer pra ela que nós queremos registrar a memória 

familiar construída a partir dos significados atribuídos aos documentos 

que estão preservados por lembrarem pessoas, acontecimentos, lugares, 

práticas de convívio familiar, enfim, são conservadas porque guardam um 

pouco do passado da família. Naquele trabalho que vocês me entregaram, 

semana passada, apareceram, apareceram coisas muito interessantes, tá? 

(Aula: 1ª. Série do ensino médio) 

Este excerto refere-se ao evento de letramento em que a professora 

leva para sala de aula uma folha com o registro de uma tarefa dirigida aos 

estudantes. Envolvida na explicação dessa tarefa, a professora dá muitos 

comandos, tomando conta do turno, quase que totalmente, havendo pouca 

participação dos estudantes. Isso significa que esses não foram 

considerados na produção/elaboração da tarefa, nem ao menos tiveram 

direito à escolha. Em contrapartida, a proposta da professora filia-se a um 

letramento de cunho ideológico (STREET, 1984, 1993), pois considera o 

conhecimento sendo construído pelos estudantes, posto que tal construção 

realiza-se com a participação desses em práticas sociais. Assim, 

configura-se uma tarefa que ultrapassa as paredes da sala de aula (no seio 

das famílias), pressupondo a participação e o julgamento60 – valoração 

positiva – de outras pessoas, como interlocutoras (‘Essa pessoa vai 

desempenhar um papel muito importante porque ela será o elo de ligação 

com o passado, visto que o seu depoimento permitirá compreendermos as 

práticas de preservação e divulgação’). Tal tarefa objetiva um trabalho 

coletivo e significativo (‘e essa narrativa será uma das peças de um 

trabalho coletivo, um trabalho que vai ser feito com toda a turma, tá, e..., 

esse trabalho vai ser a composição de um livro, um livro da turma, tá, com 

um mosaico de memórias das famílias de vocês’). A tarefa, portanto, não 

sugere mera funcionalidade de aprendizagem, mas está imbricada a um 

sentido mais amplo, que se relaciona com práticas sociais e construções 

                                                                 
60 Referência ao sistema de valor da abordagem de Martin (2000) e White (2004). 
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identitárias: construir a memória familiar, partindo da posição de 

investigadores – o que pode significar um excelente exercício de 

agenciação. 

Ressalto a declaração da professora a respeito de uma tarefa 

anteriormente realizada pelos estudantes e por ela avaliada (‘Naquele 

trabalho que vocês me entregaram, semana passada, apareceram, 

apareceram coisas muito interessantes, tá?’). Nela, a professora faz uma 

apreciação positiva – conforme sistema de valoração, segundo Martin 

(2000) e White (2004) – da produção das/os estudantes. Isso acorre no 

contexto em que nova tarefa é proposta. Portanto, com essa declaração, a 

professora enfatiza o lado positivo dos estudantes, incentivando-os a 

novos desafios. Isso significa que a avaliação, nesse contexto, não vem 

envolvida com os sentidos da punição ou de ameaça, ainda tão comum em 

muitos contextos escolares. 

 

Fragmento 2 

 

Professora: Aí vocês dão uma lidinha nisso aqui, que eu vou 

querer uma crônica de vocês. Só que aí o que que vocês vão fazer? Vocês 

podem pegar a base da crônica de vocês, ou tirada do jornal, ou evista, ou 

de algum fato do dia-a-dia, que crônica pode ser de fatos do dia-a- dia que 

acontecem com seu vizinho, uma história que foi contada pelo vizinho 

hoje... 

Aluno A: Pode ser uma notícia da televisão? 

Professora: Pode. Pode ser uma notícia que passou na televisão 

que vocês achem interessante... O que interessa, na verdade, é que a 

crônica seja interessante pra vocês. Só que vocês podem escrever a 

crônica de vocês, pode ser irônica ou não, isso é vocês que vão escolher, 

eu quero a fonte de onde vocês tiraram. Se foi do Jornal O Popular, por 

exemplo, eu quero “Crônica retirada de informação do jornal O Popular, 

põe a data bonitinho e o título da notícia. Não precisa trazer a notícia toda 

não. Só o título, pelo menos pra eu poder relacionar, pra não perder.  

(Aula: 1ª. Série do ensino médio) 



 - 331 -  

Esta sequência está integrada a um evento de letramento em que a 

professora promove com os estudantes o estudo do gênero discursivo 

crônica. Aqui, é estabelecida uma troca de atividade – de modalidade 

deôntica – (FAIRCLOUGH, 2003), que pressupõe demanda da professora 

e atitude de oferta dos estudantes, se não houver resistência. A professora 

solicita aos estudantes a realização de um texto escrito: a crônica. Essa 

solicitação vem acompanhada do sistema de valores (conforme MARTIN, 

2000, 2004) da professora. Enfatizando o conceito desse gênero 

discursivo, a professora está defendendo uma prática de letramento que 

associa as práticas de escrita à vida social (‘que crônica pode ser de fatos 

do dia-a-dia que acontecem com seu vizinho, uma história que foi contada 

pelo vizinho hoje...’). Além disso, em meio à proposta, a professora 

valoriza uma prática de escrita que não objetiva o olhar apreciativo de um 

avaliador que conserva um padrão hegemônico de que as atividades 

escritas devem servir a uma avaliação formal, ou seja, escreve-se para ser 

avaliado, ou, em outras palavras, escreve-se para o professor (‘O que 

interessa, na verdade, é que a crônica seja interessante pra vocês’). Assim, 

a professora coloca o valor das coisas, que são realizadas nos eventos de 

letramento, na própria atitude dos estudantes. 

Ressalto que a professora não abre a troca para outras 

possibilidades de produção que os estudantes possam sugerir (‘que eu vou 

querer uma crônica de vocês’). Isso pode significar certa limitação da 

professora em relação ao sentido de agenciação dos estudantes. 

Entretanto, ela modaliza em outros aspectos (‘Vocês podem pegar a base 

da crônica de vocês, ou tirada do jornal, ou revista, ou de algum fato do 

dia-a-dia’; ‘Pode ser uma notícia que passou na televisão que vocês achem 

interessante’; ‘Só que vocês podem escrever a crônica de vocês, pode ser 

irônica ou não, isso é vocês que vão escolher’), indicando que, nesse caso, 

preserva uma prática de valorização de escolhas e tomada de decisão dos 

estudantes.  

Essas duas posições adotadas pela professora – que parecem 

antagônicas –acenam para o sentido de multiplicidade das identidades de 

gênero, pois como aponta Stuart Hall (2008, p. 108), as identidades “não 
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são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos”.  

 

CONCLUSÃO 

 

Com as propostas em forma de tarefas direcionadas aos/às 

estudantes, as professoras identificam-se posicionadas – apesar de 

algumas tensões aqui mencionadas – às práticas de letramento de cunho 

ideológico (STREET, 1983, 1994), pois com elas trazem valores e crenças 

que se filiam a essas práticas. As professoras pedem aos/às alunos/as 

ações que desenvolvem pensamento crítico; relacionam texto e vida 

social, tornando as atividades significativas; ensaiam, na sala de aula e 

fora dela, formas diversas de agenciação, entre outras. 

Portanto, instaura-se um letramento que forma cidadãos que 

compreendem o papel da linguagem em todas as suas esferas e instâncias 

sociais e que entendem a relação língua-discurso e prática social. Essa 

concepção toma a linguagem como produtora de sentidos para e por 

sujeitos discursivos, pois, conforme (BAKHTIN, 2003, p. 265), “a língua 

passa a integrar a vida por meio de enunciados concretos (que a realizam), 

mas é igualmente por meio de enunciados concretos que a vida entra na 

língua”. 

As professoras mostram-se reflexivas e conscientes de suas 

identidades profissionais, desgarrando-se de modelos e posturas 

tradicionais, empoderando-se de um sentido de reflexividade, pois as 

atividades propostas são utilizadas para possibilitar a reflexão de caráter 

pessoal e social (GIDDENS, 2002), abrindo um movimento de 

reconfiguração das práticas e de instauração da consciência crítica dos 

sujeitos envolvidos. Assim, as maneiras culturais com que essas 

professoras fazem uso do letramento distanciam-se de um modelo estático 

de letramento, o modelo autônomo (STREET, 1983, 1994), que privilegia 

os aspectos técnicos da linguagem, desgarrando-a do contexto social. 

Nos excertos analisados, há presente, por parte das professoras, 

uma visão de letramento que pressupõe mudanças, uma visão de 
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letramento dinâmico, de desenvolvimento constante das pessoas 

(STREET, 2014), inextricavelmente ligado a estruturas culturais. São 

profissionais que criam eventos em que agem como sujeitos de seu próprio 

discurso, construindo o seu lugar social como participantes da cultura, 

construindo práticas que podem servir a múltiplos propósitos individuais 

e sociais. 

É possível, então, concluir que as tarefas propostas retratam o 

modo de ser das professoras, pois estão associadas a valores, crenças, 

intencionalidades que essas profissionais trazem para sala de aula 
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CAPITULO 23 

 

FESTIVAL DE ARTE INFANTIL CARROSSEL – FAIC:  

Uma experiência transdisciplinar 

 

 

Josivânia Sousa Costa Ribeiro61 

Áurea Liz Rodrigues Pinheiro de Morais62 

Maria José de Pinho63 

 

Eixo 12. Práticas e ações de Educação Infantil pautadas no pensar 

complexo, ecossistêmico e transdisciplinar 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Este relato visa apresentar uma experiência transdisciplinar 

realizada no Centro Municipal de Educação Infantil Carrossel em Palmas-

TO e desenvolvida por meio do projeto IV FAIC- Festival de Arte Infantil 

Carrossel no ano de 2017 com o seguinte tema: Meio Ambiente na 

Educação Infantil. O objetivo principal do projeto IV FAIC/2017 foi 

estimular as crianças a desenvolverem ações e posturas responsáveis 

diante de problemas ambientais, sensibilizando-as sobre a importância da 

preservação do meio ambiente e identificando as situações que causam 

danos à ecologia como: desperdício de água, poluição, desmatamento, 

queimadas, extinção de animais e outros, estimulando assim o amor pelo 
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meio ambiente. O projeto proporcionou momentos prazerosos entre pais 

e filhos através da Sacola Viajante. 

 É importante salientar que o projeto FAIC- Festival de Artes 

Infantil Carrossel é um projeto desenvolvido pelo CMEI desde o ano de 

2014, sendo que para cada ano é escolhido um tema a ser abordado com 

as crianças, os pais e a família. O objetivo principal do FAIC, segundo a 

gestora da instituição, é desenvolver as habilidades e competências das 

crianças no que se refere às artes, valorizando a produção infantil, a 

percepção, a sensibilidade, a imaginação e as capacidades criativas. Além 

de estimular o gosto pela leitura, são proporcionados momentos de 

interação entre a criança e sua família sendo trabalhadas a imaginação, a 

produção, a sensibilidade e a percepção dela dentro do tema escolhido.  

 Para uma compreensão histórica, a transdisciplinaridade emerge 

na contemporaneidade pela necessidade epistemológica, metodológica e 

ontológica de responder com competência aos novos desafios cada vez 

mais complexos (PETRAGLIA, 2015). A “multidimensionalidade dos 

fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e históricos implica 

em religar saberes e fazer dialogar os diversos campos para o avanço do 

próprio conhecimento, que ultrapassa os limites disciplinares” 

(PETRAGLIA, 2015, p. 83). 

 Vale apresentar o conceito de transdisciplinaridade para Nicolescu 

(1999). Segundo esse autor, a transdisciplinaridade transcende as 

fronteiras disciplinares. 

 

A transdisciplinaridade, como o prefixo ‘trans’ indica, diz 

respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de 

qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 

mundo presente para o qual um dos imperativos é a unidade 

do conhecimento” (NICOLESCU, 1999, p. 53). 

 

 Ficou evidente, por meio das observações durante o 

desenvolvimento do projeto, que as práticas educativas efetivadas com as 

crianças pequenas foram além do campo disciplinar, promovendo a 

religação dos saberes e a dinamização dos fenômenos complexos e 
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multidimensionais, possibilitando às crianças, aos pais, à equipe docente 

e comunidade uma reflexão consciente sobre o cuidado consigo, com o 

outro e com o planeta.  

 Nessa perspectiva, a educação infantil deve propiciar às crianças 

pequenas oportunidades de aprendizagem que privilegiem a autonomia e 

a criatividade por meio da ludicidade, de projetos integrados e de cenários 

educativos que estimulem o crescimento da criança em sua 

multidimensionalidade humana. A partir das possibilidades ofertadas no 

contexto educacional e orientadas pelo olhar atento dos docentes, a 

transdisciplinaridade pode acontecer. Portanto não devemos cair na 

armadilha: 

 

[...] de realizar uma ação compartimentada e sem sentido, 

mas tentar aproximar o mundo das crianças de uma atitude 

respeitosa, lúdica e criativa, que lhes ajude descobrir a 

globalidade e inter-relação do mundo que as rodeia. Os 

cenários de aprendizagem devem ser suficientemente ricos 

e criativos para poder garantir uma forma de fazer que 

potencialize um crescimento dinâmico, amplo e aberto e que 

dê às crianças a oportunidade para que sejam atoras globais 

de seus próprios avanços (PUJOL, 2008, p. 339). 

 

 É preciso enfatizar e conscientizar que as crianças aprendem por 

meio da interação social, de forma lúdica, sensorial, afetiva e emocional. 

Nesse contexto de interconexões, faz-se imprescindível desenvolver 

práticas educativas que contemplem a transdisciplinaridade, levando em 

consideração a importância para a formação humana das crianças e a 

capacidade que elas têm de transformar o seu entorno com atitudes 

responsáveis e positivas. Entretanto elas necessitam de orientação e 

dedicação dos adultos para o seu desenvolvimento multidimensional, e 

assim irem além. 

 

As constantes que as crianças necessitam para seu 

crescimento integral são aquelas que podemos oferecer em 

um ambiente organizado, estimulante, criativo e cheio de 

pontos de apoio. Estas constantes têm que responder a 

esquemas respeitosos que farão da educação uma forma de 
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criar, com alto conteúdo de dinamismo. É preciso aproveitar 

tudo o que há ao nosso redor, de uma forma equilibrada, 

uma visão aberta de educação, não como um produto 

acabado, mas que vai sendo construído à medida em que seu 

próprio crescimento acontece e que tudo o que está ao redor 

do indivíduo vai servir para seu desenvolvimento 

intelectual, linguístico, físico, artístico, afetivo, social e 

comunitário e não deve permitir que se viva de uma maneira 

fracionada, mas, sim inter-relacionada e com senso de 

responsabilidade[...] (PUJOL, 2008, p. 342). 

 

 Neste sentido, corrobora-se com o pensamento de Pujol (2008) ao 

enfatizar a educação como processo em construção e não como produto 

acabado. Esse processo necessita que as relações estabelecidas sejam 

construídas a partir do pensamento complexo e que as vivências e práticas 

sejam conectadas a uma dimensão global - princípio hologramático 

(MORIN, 2000) que diz que o todo está contido nas partes, e as partes 

estão contidas no todo. Desse modo, as atividades desenvolvidas com as 

crianças devem ser contextualizadas de maneira a situar as crianças em 

uma visão global. Por meio desse entendimento, pretende-se que elas 

possam sentir-se conscientes, responsáveis e serem estimuladas a 

cuidarem da escola, do entorno, da sua casa, do planeta a começar por 

pequenos gestos e atitudes que os farão cidadãos éticos e solidários. 

 Para que as crianças possam ser proativas e desenvolverem suas 

capacidades cognitivas, biológicas, psíquicas, espirituais e emocionais de 

maneira plena é fundamental que a escola as vejam como sujeitos 

cognoscentes capazes de aprender de forma autônoma e que sejam 

consideradas as suas hipóteses e questionamentos. Para isso, deve haver a 

abertura para uma escuta sensível e a fala da criança deve ser respeitada 

dando a oportunidade para a inclusão e acolhimento. É possível que esses 

questionamentos desencadeiem outros. Nesse contexto, todos podem 

aprender de forma participativa e criativa. 

 Para realização dessa pesquisa baseou-se metodologicamente nas 

premissas de uma pesquisa de campo com a abordagem qualitativa que, 

para Prodanov & Freitas (2013), tem o ambiente como fonte direta dos 

dados. O procedimento utilizado foi a pesquisa de campo com o propósito 
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de buscar informações e/ou conhecimento a respeito do problema 

apresentado. Prodanov & Freitas (2013) afirmam “que a pesquisa de 

campo consiste na elaboração de fatos e fenômenos tal como ocorre 

espontaneamente na coleta de dados [...]” (PRODANOV & FREITAS, 

2013, p. 59). A pesquisa também está ancorada em um estudo 

bibliográfico pautado nas concepções de MORIN (2000); NICOLESCU 

(1999); PETRAGLIA (2015); MORAES (2012); TORRE (2008) e 

PUJOL (2008).   

 Desse modo, as práticas educativas desenvolvidas no CMEI 

Carrossel, por intermédio do projeto “IV Festival de Artes Infantil 

Carrossel”, possibilitaram uma vivência transdisciplinar. Conforme 

aponta Pujol (2008), a transdisciplinaridade na educação infantil é 

possível quando não reduz a forma de aprender “ao conhecimento 

demonstrativo, mas está entre, através e além do conceito disciplinar” 

(PUJOL, 2008, p. 336). Nesse sentido, as vivências oportunizadas às 

crianças pequenas no que diz respeito à conscientização ambiental, à 

sustentabilidade, ao cuidado consigo, com o outro e com o meio ambiente 

consideraram outros saberes além dos estabelecidos pelas disciplinas. 

Visaram integrar, religar e garantir uma aprendizagem integral, dando 

sentido ao saber constituído. Assim, a concepção transdisciplinar vai além 

das interações disciplinares, mas reintroduz o sujeito e sua subjetividade. 

Conforme sinaliza Paul (2013), uma “epistemologia que se integra ao 

objeto e aos objetivos científicos e com eles se articula, desembocando 

em um além das disciplinas científicas, abrindo o campo do conhecimento 

aos saberes não acadêmico e ao conhecimento” (PAUL, 2013, p. 83). 

Assim, considera importante a participação dos sujeitos nos processos 

educativos, bem como a tessitura desses saberes - científicos e os saberes 

populares - como parte integrante aos acontecimentos e à vida. 

 Em projetos como esse desenvolvido com as crianças pequenas, 

temas contemporâneos e considerados complexos devem ser debatidos e 

refletidos. A percepção delas mediada pelos adultos - professores e pais - 

será determinante para um novo olhar e novas possibilidades por meio da 

conscientização recursiva proporcionada pela educação transdisciplinar. 
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1. METODOLOGIA 

 

 Participaram do projeto IV FAIC todas as crianças matriculadas 

no Centro Municipal de Educação Infantil Carrossel no ano de 2017. O 

CMEI Carrossel disponibilizou no ano 2017 nove turmas do Berçário II 

ao Pré-II atendendo aproximadamente 318 crianças. Para mediação 

pedagógica, o projeto contou com o engajamento e dedicação de 28 

professoras que vislumbraram educar as crianças por meio de questões 

complexas inerentes à realidade. Nesse sentido, não mediram esforços 

para que o projeto alcançasse o seu objeto. Porém esse foi além do 

planejado devido ao interesse das crianças e à abertura dada pelas 

professoras para que as crianças pudessem criar suas hipóteses e irem 

além.  

 O projeto foi planejado também com o objetivo de permitir uma 

aproximação da família à vida escolar dos filhos. Mediante discussões e 

planejamentos coletivos, foi escolhida pelas professoras uma história 

condizente com a temática: Meio Ambiente na Educação Infantil com um 

subtema para cada turma. Assim, cada dia uma criança levava para casa a 

Sacola Viajante com um livro para leitura de uma história condizente com 

a temática. Em casa, ele era lido pelos pais/família, e as experiências 

vividas eram registradas em um caderno. No momento seguinte, ao 

retornar com a sacola Viajante para a sala de aula, as experiências 

apontadas pelas crianças com a participação dos pais/família eram 

socializadas com os demais colegas, permitindo uma abertura para novos 

pensamentos e novos olhares em relação à temática abordada. Ao 

possibilitar à criança outros olhares sobre o objeto, elas poderão construir 

novos e ressignificar os seus a partir de uma visão multidimensional e não 

de uma visão fragmentada e engessada dos problemas sociais.  

 Durante a realização do projeto, as crianças foram construindo 

algumas atividades com o auxílio da família que, posteriormente, foram 

socializadas em uma exposição aberta à comunidade no próprio CMEI. 

Nesta ocasião, as crianças iam demonstrando o conhecimento apreendido 

em uma fala riquíssima. Notou-se quão importante são esses momentos 
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na vida da criança em que o seu ser multidimensional é valorizado. Essa 

autonomia é fundamental para o desenvolvimento dela. Para a 

culminância do projeto, foi organizado outro momento em um auditório 

devido à quantidade de pessoas que prestigiaram o evento. Na 

oportunidade, todas as turmas se apresentaram e demonstraram seu 

aprendizado. Os envolvidos em levar adiante o projeto ficaram tocados 

com a sensibilidade dos alunos ao tratarem das questões ecossistêmicas. 

Foi gratificante vivenciar esse momento com as crianças. 

O procedimento de coleta de dados se deu com observações e 

registros - caderno e fotográfico - durante todo o processo de efetivação 

do projeto, evidenciando assim as experiências, questionamentos e 

hipóteses levantadas pelas crianças. Partes dessas observações se deram 

nos momentos de planejamentos realizados pelos professores, 

oportunidades em que socializavam as experiências vivenciadas no 

projeto com os outros professores. Vale ressaltar, a parceria entre as 

professoras em disponibilizar ajudar, indicar atividades a serem 

trabalhadas com as crianças, ficando evidente a preocupação com o todo 

imediato (escola - projeto) e consequentemente com o todo planetário - 

conscientização planetária. 

 

2. MEDIAÇÕES TRANSDISCIPLINARES APREENDIDAS PELAS CRIANÇAS E 

FAMÍLIA POR MEIO DA TEMÁTICA MEIO AMBIENTE NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Por meio da temática do IV FAIC, Meio Ambiente na Educação 

Infantil, foram escolhidos outros subtemas a serem desenvolvidos com as 

crianças, mas sempre fazendo uma alusão ao tema macro do projeto. 

Nesse sentido, apresentaremos os subtemas escolhidos para cada turma e 

as considerações acerca das mediações pedagógicas desenvolvidas que 

possibilitaram uma visão além do campo disciplinar, proporcionando às 

crianças uma sensibilização quanto ao cuidado e preservação do meio 

ambiente. 
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 A turma do Berçário II trabalhou o subtema Brinquedos 

Reciclados. Na oportunidade, as crianças tiveram contato com a 

literatura, levando para a casa o livro intitulado “Meu Brinquedo é 

Diferente” da autora Suelenn Katarine. A partir desta dinâmica, foi 

possível desenvolver o gosto pela leitura e estimular a criatividade das 

crianças, além da participação e integração dos pais na vida escolar dos 

filhos. Vale ressaltar que as professoras trabalharam com as crianças a 

importância de reciclar e de cuidar do meio ambiente de uma maneira 

lúdica por meio de brincadeiras e jogos e levando em consideração a idade 

das crianças pequenas. Nesse sentido, as professoras tiveram uma visão 

transdisciplinar ao permitirem ir além do que é considerado puramente 

instrução e possibilitaram a criação de espaços em que prevaleceram a 

reflexão, interação, cooperação e criatividade das crianças (PUJOL, 

2008). 

 Para a turma do Maternal I, o subtema escolhido foi a Fauna e 

Flora. As crianças realizaram a leitura do livro “Um Tronco no Meio do 

Caminho” da autora Rosana Rios, juntamente com os pais, vivenciando a 

experiência de desenvolver a imaginação da história infantil e o respeito 

aos animais. A turma escolheu a onça como animal predileto para 

representar. A imersão nesse projeto possibilitou às crianças conhecerem 

o mundo animal e as plantas da região, bem como a importância deles 

para o equilíbrio do meio ambiente.  

 A turma do Maternal II Integral, em conjunto com a equipe 

pedagógica, trabalhou a Reutilização da Água. Para a leitura em conjunto 

com a família, foi oferecido o livro “Acabou a Água” da autora Suelen 

Katarine. A partir da história, as crianças e a família puderam refletir sobre 

como nós estamos utilizando a água. Estamos tendo consciência quanto 

ao consumo? Estamos preservando o meio ambiente? Vivemos sem água? 

O que podemos fazer agora para cuidar do planeta? A partir dessas 

inquietações, as crianças foram compreendendo o quão importante é 

cuidar do planeta, da água e quão necessária ela é para as nossas vidas. A 

conscientização fez as crianças economizarem água ao lavar as mãos, a 

não deixarem a torneira aberta enquanto ensaboando as mãos e também 
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começarem a economizar a água que sai da máquina de lavar roupas e 

reutilizá-la com a limpeza e molhando o jardim do CMEI. 

Inquestionavelmente essas práticas mudaram as atitudes dessas crianças, 

conforme relatado pelos pais e pelas práticas delas no ambiente escolar. 

Elas também disseminaram para as outras crianças e para a equipe da 

escola sobre o cuidado com o planeta e especialmente com a água. 

 É relevante que as reflexões na perspectiva ecossistêmica sejam 

concebidas na infância.  

 

É necessário refletir sobre a capacidade que a infância tem 

de reagir em entornos específicos, tanto no que diz respeito 

aos fatores de influência das relações pais/educadores nos 

programas de inclusão infantil, em um marco ecológico, 

quanto nos problemas de saúde do meio ambiente, que 

devem ser abordados a partir de uma perspectiva 

ecossistêmica dada à grande variedade de dimensões da 

realidade correspondente (ecológica, cultural, econômica...) 

(TORRE et al, 2008, p. 48). 

 

 A outra turma do Maternal II escolheu como subtema Os Quatro 

Elementos da Natureza. Para compor a Sacola Viajante, o livro 

escolhido foi “Os Quatro Elementos da Natureza” do autor Roberto Belli. 

Na oportunidade, as crianças puderam compreender sobre o ar, a água, a 

terra e o fogo e socializarem objetos e experiências, desenvolverem o 

espírito investigativo, a autonomia e a criatividade, bem como a 

consciência ecossistêmica. 

 As turmas do 1º e 2º períodos desenvolveram atividades 

relacionadas ao subtema Os Animais. Para a leitura, foi estipulado o livro 

“Os Animais do Mundinho” da autora  Ingrid Biesemeyer Bellinghausen. 

A leitura foi considerada uma experiência muito rica que proporcionou 

conhecer o mundo animal e possibilitou à família uma reflexão sobre 

como respeitar os animais, alguns até correndo risco de extinção. 

 Por fim, a turma do 2º período estudou sobre a Preservação do 

Meio Ambiente, em que a fantasia aconteceu com a leitura do livro 

“Vamos Abraçar o Mundinho” da autora Ingrid Biesemeyer 

Bellinghausen. Nesse sentido, as crianças e suas famílias tiveram a 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ingrid+Biesemeyer+Bellinghausen&search-alias=books
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oportunidade de conversarem sobre a necessidade imediata de respeito e 

conservação da natureza. De acordo com Torres et al (2008), urge que 

essas questões sejam abordadas e refletidas na escola e na vida e 

possibilitem um pensar religado. Para Torre et al, 2008, p. 53 

 

[...] uma religação sustentável ecológica significa adotar 

medidas específicas, econômicas, sociais e educativas sobre 

o respeito e conservação equilibrada do meio ambiente. O 

cuidado com o meio ambiente deveria ser uma preocupação 

de todos. Não só vivemos na natureza, como também da e 

com a natureza. Nossa vida depende da qualidade dessa 

relação. 

 

 Conforme apresentado anteriormente, cada criança teve a 

oportunidade de levar a Sacola Viajante com o livro de acordo com o seu 

subtema para ser lido pelos pais/família em companhia do filho/filha. Com 

base nos registros e por meio dos relatos, os pais escreveram como 

aconteceu a leitura. Trata-se de um feedback apresentado para a equipe 

gestora e professoras que, durante um semestre, planejaram e executaram 

a proposta, bem como para outros pais, os quais puderam visualizar a 

forma como aconteceram os momentos de leitura nas outras casas. A 

Sacola possibilitou aos alunos visualizarem suas histórias registradas em 

um caderno viajante. Percebe-se, analisando-se as impressões dos pais, o 

poder de argumentação, inspiração e maestria com que as professoras 

encantam seus alunos e fazem eles participarem da proposta. Concernente 

ao projeto, os elogios dos pais à dedicação e ao empenho das professoras 

em transformarem seus alunos em leitores ficaram evidentes nos relatos. 

Conforme pontuou uma mãe: “O incentivo à leitura faz com que a nossa 

criança entre no mundo da fantasia, é um momento da família com os 

filhos. Acho importante esse momento mãe e filho.” E ponderou: “É de 

pequenos que incentivamos a leitura”. Os alunos, por sua vez, esperavam 

ansiosos, com muita expectativa e curiosidade, para receberem a sacola 

literária. Quando finalmente a recebiam, eram arrebatados de modo 

fulminante pela vontade de ler e dividir com a família o grandioso 

momento da leitura coletiva.  
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 Portanto, por meio das atividades e ações propostas na efetivação 

deste projeto, ficou perceptível que as crianças e as famílias foram 

sensibilizadas para uma conscientização ecossistêmica. Para tanto, é 

necessário começar por pequenas atitudes a serem demonstradas no seu 

cotidiano. Compreende-se que a escola deve propor projetos e práticas 

educativas voltadas à construção de um planeta mais humano, ético e 

solidário.  

 

Evidências do projeto “IV Festival de Arte Infantil Carrossel- 

FAIC/2017” com o tema Meio Ambiente na Educação Infantil 

 

 

Sacola Viajante contendo o livro e o caderno de registros 

   Fonte: CMEI Carrossel Palmas-TO 

 

 

 

 

 

 

 



 - 347 -  

  
Animais feitos de material não estruturado. 

Fonte: CMEI Carrossel Palmas-TO 
Exposição dos elementos que compõem a 

natureza 
Fonte: CMEI Carrossel Palmas-TO 

  
No primeiro e segundo quadrantes, crianças 

brincando com seus instrumentos musicais 

confeccionados com material reciclado. No 

terceiro e quarto quadrantes, as crianças 

explicando como reutilizar a água. 
Fonte: CMEI Carrossel Palmas-TO 

 

Culminância do projeto com apresentações 

temáticas à comunidade. 
Fonte: CMEI Carrossel Palmas-TO 

 

 
Socialização das atividades realizadas pelas crianças no decorrer do projeto e sendo 

compartilhadas com as famílias. 
Fonte: CMEI Carrossel Palmas-TO 
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TECENDO CONSIDERAÇÕES 

 

O presente trabalho apresentou uma experiência transdisciplinar 

vivenciada com crianças pequenas do CMEI Carrossel localizado no 

município de Palmas-TO. A experiência da prática transdisciplinar foi 

possível por meio da efetivação do projeto “IV Festival de Artes Infantil 

Carrossel - FAIC/2017” com a temática Meio Ambiente na Educação 

Infantil. O referido projeto teve como objetivo estimular as crianças a 

desenvolverem ações e posturas responsáveis diante de problemas 

ambientais. Pretendeu sensibilizá-las sobre a importância da preservação 

do meio ambiente, identificando as situações que causam danos à ecologia 

como desperdício de água, poluição, desmatamento, queimadas, extinção 

de animais e outros, estimulando assim o amor pelo meio ambiente, além 

de proporcionar momentos prazerosos entre pais e filhos por meio da 

Sacola Viajante. 

No decorrer do projeto, as crianças puderam desenvolver a 

autonomia, a criatividade, problematizar as questões sociais e 

conscientizarem-se de que o planeta precisa ser cuidado por todos. 

Conclui-se que as propostas do projeto foram além do campo disciplinar, 

promovendo a religação dos saberes e a dinamização dos fenômenos 

complexos e multidimensionais, possibilitando às crianças, aos pais, à 

equipe docente e à comunidade uma reflexão consciente sobre o cuidado 

consigo, com o outro e com o planeta.  

 O sucesso da iniciativa é a prova prática que uma educação 

pautada nos fundamentos ontológicos, epistemológicos e metodológicos 

da transdisciplinaridade é um caminho possível ao entrelaçamento dos 

saberes e à integração dos seres em sua inteireza. Isso favorece a 

construção de uma sociedade mais harmônica, tolerante, solidária e que 

se constitua em uma cidadania planetária. 

Nesse sentido, Moraes (2012b) aponta a escola como colaboradora 

capaz de proporcionar e potencializar suas ações para a efetivação de uma 

educação transdisciplinar. 
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A educação é chamada a colaborar no sentido de privilegiar 

a construção de um paradigma capaz de não apenas atender 

às questões epistemológicas e metodológicas fundamentais 

para o desenvolvimento humano, mas também às questões 

relacionadas à sustentabilidade ecológica e cidadã, à vida no 

planeta, à melhoria da natureza e de seu processo evolutivo 

(MORAES, 2012b, p. 21). 

 

Os profissionais do CMEI permanecem com a vontade de repetir 

a experiência e com o sentimento acerca do quão significativo foi 

proporcionar momentos de leitura entre pais e filhos. Em verdade, muito 

mais que uma leitura, tratou-se de uma verdadeira aproximação familiar, 

além de desenvolver uma consciência coletiva e responsável acerca das 

questões ecossistêmicas pertinentes ao contexto contemporâneo.   
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CAPITULO 24 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESOR DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 

Maria de Lourdes Aciole Fernandes64 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos nos dias atuais cercados por diversas mudanças no 

cenário da Educação Infantil, em especial no que se refere às praticas dos 

professores que atuam nessa etapa da educação básica. Hoje, o espaço da 

Educação Infantil deve ser concebido como um contexto de aprendizagem 

e desenvolvimento integral das crianças tendo os seus direitos garantidos 

por lei e isso inclui uma educação de qualidade. Tal discussão permite 

destacar a necessidade de planejar e desenvolver ações contínuas e 

sistemáticas articulando a formação dos profissionais e não tal formação 

não se restringe ao número de cursos que o profissional acumula, mas a 

forma como os conhecimentos estão sendo articulados no cotidiano. 

O objetivo aqui proposto é fazer uma reflexão sobre a importância 

da formação continuada do professor da Educação Infantil e perceber as 

diversas formas da criança aprender tendo os seus direitos garantidos 

como um ser que pensa, sente, opina e constrói conhecimentos. Formar 

profissionais não significa apenas formar pessoas de bom senso. É mais 

do que isso. É formar pessoas dotadas de conhecimentos sistematizados 

em base cientifica filosófica e tecnológica também já que o momento 

exige um professor polivalente e que tenha habilidades concretas de 

interagir com as mudanças sociais e esteja conectado com as tecnologias. 

Nóvoa (1992, p. 25) acredita que: 

                                                                 
64  Centro Municipal de Educação Infantil Tobias Granja - Secretaria Municipal de 

Educação de Maceió –AL.SEMED 
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A formação não se constrói por acumulação de cursos, 

conhecimentos ou técnicas, mas, sim, através de um 

trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas de 

reconstrução permanente de uma identidade. 

 

O processo formativo adquire os contornos de um processo de 

desenvolvimento individual, de construção da identidade da pessoa não 

através de práticas ou acontecimentos passados, mas uma emancipação 

critica onde o autoconhecimento através de pesquisas vai formando o 

professor cada vez mais atuante em sua profissão e eficaz em suas 

atividades pedagógicas que é o principal foco quando exerce de fato a 

profissão.  

Contudo, o professor deve está atento às orientações sobre como 

trabalhar com as crianças ainda pequenas na etapa da educação infantil, 

compreendendo o currículo e as formas coerentes a serem trabalhadas 

enfatizando as concepções e mundo, de homem, de cidadão que promova 

uma postura e um desenvolvimento de atitudes solidárias e coorporativas 

por parte das crianças. 

 

1.1. Educação Infantil e uma compreensão sobre o Currículo 

 

A expressão educação infantil e sua concepção com primeira etapa 

da educação básica está agora na lei maior da educação do país, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), sancionada em 20 de 

dezembro de 1996. Se o direito de 0 a 5 anos à educação em creches e pré 

– escola já estava assegurado na Constituição de 1988 e reafirmado no 

Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a tradução deste direito em 

diretrizes e normas, no âmbito da educação nacional, representa um marco 

histórico de grande importância para a educação infantil em nosso país.  

 A inserção da educação infantil na educação básica, como sua 

primeira etapa, é o reconhecimento de que a educação começa nos 

primeiros anos de vida e é essencial para o cumprimento de sua finalidade, 

afirmada no Art. 22 da Lei: “a educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar – lhe a formação comum indispensável 
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para o exercício da cidadania e fornecer – lhes meios para progredir no 

trabalho e nos estudos posteriores”.  

 A educação infantil recebeu um destaque na nova LDB, 

inexistente nas legislações anteriores. É tratada na Seção II, do capítulo II 

(Da Educação Básica), nos seguintes termos:  

 

Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação 

básica, tem com finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade.  

Art. 30 A educação infantil será oferecida em: 

I–creches ou entidades equivalentes, para crianças de até 

três anos de idade; 

II–pré– escolas para crianças de quatro a seis anos de idade.  

Art.31 Na educação infantil a avaliação far–se–á mediante 

acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o 

objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino 

fundamental.  

 

Com esse olhar diferenciado para a educação infantil, a escola 

assume o compromisso de atender as crianças em suas repartições com 

objetivos definidos e com responsabilidade de colaborar com o processo 

educativo das crianças proporcionando um ambiente de aprendizagem 

favorável ao seu nível de idade e seu tempo necessário de aprender de 

forma lúdica. 

Ao brincar percebemos que a criança elabora uma sequência de 

atividades que podem ser significativas ao próprio desenvolvimento 

intelectual. A criança imita o que os adultos fazem e criam novas situações 

para representar o pensamento. Quando a criança brinca ela pode 

desenvolver atitudes de respeito, organização e adaptação ao mundo 

social. 

O significado de brincar aprender novas regras, novas forma de 

comunicação e expressão de ideias formuladas pelas crianças. A 

participação do professor no momento da brincadeira deve ser apenas de 

mediar e de articular a ideia do brincar com a aprendizagem significativa 

da criança. No ato da brincadeira os alunos começam a representar 
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atitudes e comportamentos que trazem do convívio familiar e essas 

atitudes podem desencadear momentos ricos de observação para o 

professor. 

Na educação infantil o lúdico, as brincadeiras e os jogos podem 

facilitar de forma significativa a aprendizagem da criança fazendo com 

que o conhecimento seja construído de forma prazerosa. O ato de brincar 

pode ter diversos tipos de regras, de limites de oportunidades para as 

crianças de forma que reconheçam a importância de respeitar os limites 

estabelecidos pelo professor. 

A brincadeira estimula e desenvolve a atenção e a concentração 

dos alunos ainda na fase infantil, onde a curiosidade faz parte desse mundo 

onde a criança pode se comunicar sem dificuldades sendo assim, a sua 

socialização mais fácil dentro e fora do contexto escolar. 

O brincar expressa a primeira linguagem da criança facilitando 

todo o seu processo de memorização, articulação de ideias, momento 

coletivo e individual, modo de conversar e expressar a vida real, e essas 

atitudes podem servir para ampliar o potencial dos alunos em relação ao 

sua criatividade, coordenação motora, reconhecimento de objetos 

relacionados a vida cotidiana.  

Compreender a concepção de criança proposta pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil em seu artigo 4º afirma: 

 

[…] A criança, centro do planejamento curricular, é sujeito 

histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas 

cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e 

coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, 

experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 

natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL, 

2009). 

 

O currículo deve ser organizado por campos de experiências, as 

diversas formas de aprender da criança deixa de lado a ideia de que as 

atividades devem ser planejadas e pensadas para atender uma disciplina 

de forma isolada, mas quando as experiências começam a estimular e 

aguçar a curiosidade das crianças em aprender de forma concreta 
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explorando o mundo, colorindo e descolorido através da arte, imaginando 

o mundo de faz de conta na literatura, quando joga e explora espaços e 

brinquedos com as experiências matemáticas, quando aprimora sua 

investigação sobre cheiros, cores  e sabores , observa a natureza ao seu 

redor que faz parte das ciências naturais, quando brinca e interage com 

seus pares realizando a aprendizagem tão significativa. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil em seu artigo VII afirma que: 

 

A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil 

deve garantir que elas cumpram plenamente sua função 

sociopolítica e pedagógica:  

I - oferecendo condições e recursos para que as crianças 

usufruam seus direitos civis, humanos e sociais;  

II - assumindo a responsabilidade de compartilhar e 

complementar a educação e cuidado das crianças com as 

famílias;  

III - possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre 

adultos e crianças quanto a ampliação de saberes e 

conhecimentos de diferentes naturezas; 

IV - promovendo a igualdade de oportunidades 

educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais 

no que se refere ao acesso a bens culturais e às 

possibilidades de vivência da infância;  

V - construindo novas formas de sociabilidade e de 

subjetividade comprometidas com a ludicidade, a 

democracia, a sustentabilidade do planeta e com o 

rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. 

 

Essa afirmação aponta que as instituições de Educação Infantil 

devem ter um desafio muito grande em proporcionar a igualdade e a 

diversidade onde a interdisciplinaridade farão parte do planejamento e da 

forma como a estrutura da instituição busca sanar os desafios para integrar 

uma educação de qualidade. As crianças necessitam ter seus direitos 

garantidos e os professores devem está aptos ao conhecimento de como 

planejar e integrar um meio social tão diverso.  
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Segue abaixo um modelo de proposta organizada por Campos De 

Experiências destacando a criança como centro do Currículo e os campos 

de experiências.  Essa gravura está pautada nas Orientações Curriculares 

para Educação Infantil de Maceió-Alagoas. 

 

 
Assim, pode-se compreender que os princípios ético, estéticos e 

políticos permeiam o trabalho docente em todas as esferas e propõem 

discussões constantes, sobre a necessidade de uma formação continuada 

cada vez mais firme, com leituras que agreguem conhecimento das 

propostas vigentes e coloca-las em prática transformando a instituição em 

um laboratório de pesquisa e experiências que se concretizam 

cotidianamente. 

A construção do currículo deve ser democrática e sistematizada 

para orientar no processo de aquisição de conceitos básicos no que fazer 

como fazer e para quem fazer um trabalho que gere conhecimento e 

envolvimento sociocultural. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil destacam em seu Art. 3º que: 
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O currículo da Educação Infantil é concebido como um 

conjunto de práticas que buscam articular as experiências e 

os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem 

parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 

e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento 

integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. 

 

Diante da proposta legal, cabe a instituição infantil convidar as 

famílias e a comunidade escolar para socializar essa proposta que não 

pode ser desvinculada do educar e do cuidar. Uma vez que a cobrança está 

na busca por resultados onde as famílias querem que as crianças ainda 

pequenas aprendam a ler e a escrever ainda na fase infantil. 

A articulação entre a teoria e a prática deve ser realizada pelos 

profissionais envolvidos e os professores devem está seguros no que diz 

respeito à proposta pedagógica e ao seu conhecimento de ensino na 

educação infantil onde os tempos, os espaços, os materiais a metodologia 

de trabalho, os registros e a observação devem ser o foco do trabalho. 

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil deve-se ficar A Proposta pedagógica ou projeto político 

pedagógico é o plano orientador das ações da instituição e define as metas 

que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças 

que nela são educados e cuidados. É elaborado num processo coletivo, 

com a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. 

Destaca-se também a importância de valorizar a aprendizagem de 

forma a atender as especificidades das crianças valorizando cada etapa de 

sua evolução e observando a capacidade de compreensão através de cada 

descoberta e por essa razão as diretrizes afirmam que: 

 

As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem 

respeitar os seguintes princípios:  

* Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio 

ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades.  

*Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da 

criticidade e do respeito à ordem democrática.  
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* Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade 

e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações 

artísticas e culturais. 

 

Uma proposta pedagógica que atenda as necessidades da Educação 

Infantil deve ser permeada de respeito e valorização pelas crianças, pois 

as múltiplas linguagens devem ser visualizadas pelos professores que 

acompanham essas crianças e é de obrigação valorizar cada descoberta, 

cada forma de aprender através das experiências proporcionadas e 

planejar uma rotina que preencha o espaço diário com brincadeiras e 

interações como a proposta apresenta. 

É importante compreender que a criança aprende com seus pares, 

com a natureza, com os profissionais do espaço em que convive e também 

com as oportunidades de exploração de mundo, com as descobertas 

realizadas através dos projetos que são desenvolvidos e que muitas vezes 

surgem da observação e da curiosidade das crianças no cotidiano. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho surge da observação diária, atuando como 

coordenadora pedagógica e formadora de professores de pré-escola num 

Centro Municipal de Educação Infantil na Cidade de Maceió-Alagoas 

onde é possível perceber ainda uma grande distância entre teoria e prática, 

ainda é possível perceber professores arraigados ao processo de 

alfabetização e letramento na Educação Infantil, sem deixar que as 

experiências e as atividades que dão sentido ao cotidiano infantil sejam de 

fato o currículo vivo e eficaz. O mundo natural e social, o mundo do faz 

de conta, as interações e as brincadeiras fazem parte dos eixos norteadores 

dessa etapa. A partir de uma revisão de literatura também é possível 

compreender que a formação dos professores deve ser contínua e é de 

interesse pessoal e a prática docente que deve ser constituída ao longo de 

uma jornada intensa que permita um desabrochar do conhecimento.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados esperados são sempre o de conseguir uma resposta 

positiva ao processo de formação continuada dentro da instituição. Como 

o desafio da Educação Infantil é garantir que os direitos de aprendizagens 

sejam assegurados e que os professores e que estejam sempre bem 

informados sobre a importância de conhecer o processo de construção do 

conhecimento das crianças é preciso favorecer um ambiente formativo de 

acordo com a prática cotidiana. As formações são sempre para 

potencializar as linguagens dos professores através da escuta e das 

experiências que desenvolvem junto às crianças, a cada formação é 

oferecida a oportunidade de fazer um diálogo entre teoria e prática do que 

se pretende e do que é necessário fazer para alcançar os objetivos 

desejados. As formações acontecem mensalmente a própria instituição 

com temas atuais sobre a Educação Infantil e sobre o currículo que 

promove sempre uma discussão maior. 

 

CONCLUSÃO 

 

A formação continuada do professor da Educação Infantil deve 

permear a sua forma de pensar a Educação e as suas metodologias de 

ensino. Um professor de educação infantil necessita conhecer no mínimo 

as leis que regem essa etapa de ensino para que não cometa erros graves 

em relação à aprendizagem da criança. Na educação infantil a criança deve 

ser valorizada e respeitada como tal e não deve ser alvo de uma educação 

tradicionalista e cheia de momentos críticos oferecendo a criança 

atividades que ela não dará conta. 

As brincadeiras e as interações não podem ser vistas como uma 

proposta defasada e que a criança não aprende. Pois as pesquisas apontam 

que a crianças aprende com seus pares e no contexto em que se inserem 

de forma muito rápida, de forma divertida, com experiências que a 

coloquem em conhecimento e relacionamento concreto com a realidade 

social. 
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Ao brincar simbolizando o real, representa sua comunidade, suas 

vivencias fora da instituição, seus diálogos e até mesmo suas angústias. 

Cabe ao professor observar e intervir no momento certo oferecendo o 

melhor para o processo onde professores e crianças sejam fruto de uma 

educação de qualidade. 

O currículo deve ser pautado na forma de promover cultura, de 

valorizar a criança em sua essência e fazer valer os seus direitos de 

aprendizagens através do simbólico e também do modo real de representar 

o meio em que vive. A teoria e a prática se cruzam no cotidiano e relam 

que ensino e aprendizagem andam juntos, assim como o educar e o cuidar 

das crianças que necessitam ainda na fase da infância de um olhar 

especial, voltados aos ensinamentos de mundo e precisam a cada dia 

ampliar os repertórios. 
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CAPITULO 25 

 

O JOGO MATEMÁTICO COMO UM INSTRUMENTO FAVORÁVEL 

À APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 

Claudiene dos Santos65 

Géssica Bruna Bahia de Souza66 

 

INTRODUÇÃO 

 

A escolha dessa temática se deu pelo fato de muitos alunos 

solicitarem de seus professores que mudem a sua metodologia de ensino 

de vez em quando, pois não agüentam mais as aulas expositivas. Por sua 

vez, no dia que levam o jogo para a sala de aula, os docentes se queixam 

de ouvirem indagações do tipo: - Amanhã o (a) senhor(a) dará aula ou será 

jogo novamente?” Fica claramente expresso que assim o aprendiz não vê 

o jogo como um efetivo instrumento de ensino. Advindo daí o 

questionamento: Como o jogo deve ser trabalhado para que possa 

colaborar no processo de ensino para conduzir o aluno a uma 

aprendizagem que seja realmente significativa?  

Vale à pena ainda discutir se o jogo pode ser uma extensão da aula 

tradicional que leva o aluno à uma aprendizagem mecânica. Em outras 

palavras, deve-se discutir sobre como se procede a eficácia da aplicação 

dos jogos no processo de ensino e aprendizagem. Para embasar esta 

discussão, este artigo baseou-se em conceitos generalistas de jogos de 

acordo com Huizinga (1990), jogos matemáticos pela visão de Grando 

(2010), Tendências em Educação Matemática por Fiorentini (1994), 
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Teoria da Aprendizagem Significativa por Ausubel (1980), Novak (1980), 

Moraes (2007) e Moreira (2011) e A Importância do Jogo no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática, utilizando basicamente as leituras 

de Grando (2000) e Lacanallo (2011). Dessa forma, pretende-se aqui 

discutir sobre a eficácia do uso dos jogos matemáticos para o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se deu de forma bibliográfica, analisando-se artigos 

científicos, teses e livros nas áreas de educação e de jogos (matemáticos 

ou não). Primeiramente, foram averiguadas teses que abordavam jogos 

matemáticos, a posteriori, se investigou artigos científicos e livros. Dessa 

forma, a partir dos escritos analisados buscou-se entender como se dá o 

processo de Aprendizagem Significativa mediante a aplicabilidade dos 

jogos matemáticos, bem como se o uso de qualquer jogo matemático 

relacionado com o conteúdo ministrado na aula proporcionava tal 

aprendizagem. Para análise dos dados foram observados jogos que eram 

utilizados como recurso e àqueles utilizados como metodologia (de acordo 

com os tipos de aulas relacionadas com as Tendências de Fiorentini), 

como também como seria a aplicação dos jogos matemáticos de acordo 

com as aulas preparadas conforme as diferentes Tendências em Educação 

Matemática. 

 

3. O QUE É JOGO? 

 

As atividades lúdicas são meramente essenciais ao homem. No 

tocante a cultura, podemos perceber que o jogo apresenta uma 

determinada característica e uma forma particular de ludicidade em cada 

grupo étnico, portanto, o jogo se manifesta como um elemento cultural. 

Diante disso, em meio a sociedade a qual estamos inseridos encontramos 

uma variedade infinita de jogos, seja em qualquer momento histórico e/ou 

pertencentes a distintas culturas.  
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Em conformidade com Huizinga (1990), pode-se afirmar que o 

jogo antecede a cultura sendo esta com seu surgimento a partir do jogo. O 

autor expressa a concepção de jogo “como um fator distinto e 

fundamental, presente em tudo o que acontece no mundo (...) é no jogo e 

pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve” 

(Huizinga,1990:prefácio).  

A prática de alguma atividade lúdica se faz necessária para o 

indivíduo em qualquer período da vida. Com muita frequência, no nosso 

cotidiano, estamos submetidos e realizando atividades lúdicas, tais como: 

cantar, ouvir música, brincar com o animal de estimação, etc. Nessa 

perspectiva, Huizinga (1990) menciona uma determinada atividade como 

jogo através da seguinte abordagem:  

 

Atividade livre, conscientemente tomada como não-séria e 

exterior à vida habitual, mas, ao mesmo tempo, capaz de 

absorver o jogador de maneira intensa e total. É uma 

atividade desligada de todo e qualquer interesse material, 

com a qual não se pode obter lucro, praticada dentro dos 

limites espaciais e temporais próprios, segundo uma certa 

ordem e certas regras. (HUIZINGA, 1990, p.16) 

 

Fundamentado nesta elucidação, o autor classifica como jogo 

diferentes atitudes do homem, como competição, poesia, arte, filosofia, 

cultura, dentre outros. Dentro da abordagem deste artigo, o interesse aqui 

se inclina para o jogo na perspectiva do ensino da Matemática. Como 

dialoga com o pensamento de Gardner (1961), este, matemático 

recreacionista, salienta: “pode-se dizer que os jogos matemáticos ou “as 

matemáticas recreativas” são matemáticas – não importa de que tipo – 

carregadas de um forte componente lúdico.” (GARDNER,1961:p.XI). 

Por meio das abordagens citadas pode-se entender que esse “fazer 

matemática”, em analise aqui se faz com reflexão mediante as situações 

presentes em atividades lúdicas, no caso, o jogo. Então, dentro do contexto 

educacional, o espaço é a sala de aula e a ferramenta é o jogo, sendo os 

educandos os sujeitos principais da investigação para o entendimento dos 

aspectos que estão implicados com o emprego desta ferramenta no 
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processo e desenvolvimento do ensino – aprendizagem da Matemática. 

De acordo com Grando (2010) vem afirmar que:  

 

[…] é importante destacar que apenas jogar um jogo tem 

pouca contribuição para a aprendizagem em matemática. É 

todo o processo de intervenção realizado pelo professor, de 

discussão acerca da matemática realizada pelo grupo de 

alunos, de registro e sistematização de conceitos que 

possibilitam um trabalho efetivo com a matemática a partir 

do jogo, e não no jogo. (GRANDO, 2010, p.3) 

 

Desta forma, é nesta abordagem metodológica, que podemos 

perceber o quão é importante a utilização do jogo para proporcionar no 

estudante um maior domínio do conhecimento da matemática, 

aprimorando o saber prévio e facilitando na aquisição de novos conceitos, 

colocando em prática a teoria, pois se faz necessário haver um diálogo 

permanente entre os saberes. Seguimos então com as análises e reflexões 

acerca desta temática no decorrer do artigo. 

 

4. TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Falar de jogos como um meio para proporcionar Aprendizagem 

Significativa e não falar de Tendências em Educação Matemática 

representa um grande distanciamento pedagógico entre prática e teoria. 

Dessa forma, para Grando: 

 

A busca por um ensino que considere o aluno como sujeito 

do processo, que seja significativo para o aluno, que lhe 

proporcione um ambiente favorável à imaginação, à criação, 

à reflexão, enfim, à construção e que lhe possibilite um 

prazer em aprender, não pelo utilitarismo, mas pela 

investigação, ação e participação coletiva de um “todo” que 

constitui uma sociedade crítica e atuante, leva-nos a propor 

a inserção do jogo no ambiente educacional, de forma a 

conferir a esse ensino, espaços lúdicos de aprendizagem. 

(GRANDO, 2000, p.15) 
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Assim as Tendências em Educação Matemática possuem formas 

de abordar os conteúdos de maneiras distintas, onde se pode destacar a 

Formalista Clássica, a Formalista Moderna, a Empírico-Ativista, a 

Tecnicista, a Construtivista e a Socioetnocultural67. É importante salientar 

que neste artigo não se pretende apresentar um estudo pormenorizado de 

cada uma dessas Tendências, a intenção aqui é de discorrer um pouco 

sobre cada uma e exemplificar como seria a aplicação de um jogo 

matemático em cada uma delas, com o intuito de deixar uma 

reflexão/decisão para o leitor do que pode ou não ser significativo para a 

sua prática. 

 

4.1. Tendência Formalista Clássica 

 

Apresenta o saber matemático como uma representação dos 

Elementos de Euclides (definições, axiomas e postulados). Esteve 

fortemente presente no ensino brasileiro até as décadas de 50/60 nas quais 

surgiu o Movimento da Matemática Moderna que se baseava na teoria dos 

conjuntos e da Álgebra em todo o seu rigor e praxe. A Tendência 

Formalista aproxima-se do idealismo de Platão68, conforme Fiorentini: 

 

Segundo essa concepção inatista, a Matemática não é 

inventada ou construída pelo homem. O homem apenas 

pode, pela intuição e reminiscência, descobrir as ideias 

matemáticas que preexistem em um mundo ideal e que estão 

adormecidas em sua mente. (FIORENTINI, 1994, p.6) 

 

Correlacionando essa teoria com os jogos, percebe-se que não 

havia espaço para tal instrumento nas aulas formalistas clássicas, pois 

estas se preocupam apenas com a sistematização do conteúdo através de 

definições, axiomas e postulados. Dito de outra maneira, há aqui a 

                                                                 
67A exposição dessas Tendências neste artigo foi baseada na produção de Fiorentini do 

artigo citado nas referências. 
68Para Platão o mundo das ideias deveria ser o princípio de interpretação do mundo. Ele 

acreditava que os conceitos matemáticos advinham primeiramente das ideias e tinham 

que ser descobertas pelo homem para serem postas em prática. 
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presença de aula expositiva com a definição do conteúdo, exemplos e 

listas de exercícios. 

 

4.2. Tendência Formalista Moderna 

 

Surge com o Movimento da Matemática Moderna. Na Matemática 

remete ao formalismo de Hilbert69, onde essa disciplina é voltada a ser 

sistematizada através do estudo de conjuntos e funções. Nessa tendência 

o aluno deve se apropriar da estrutura da matemática. Há destaque aqui 

para a aprendizagem passiva. Ainda não há espaço ou indicação, nessa 

época, para a aplicação de jogos. 

 

4.3. Tendência Empírico-Ativista 

 

Aqui o aluno aprende fazendo, através de materiais manipuláveis, 

objetos, estudo do meio, resolução de problemas e atividades 

experimentais. O professor é considerado como um facilitador da 

aprendizagem. Para Fiorentini: 

 

Epistemologicamente, entretanto, esta tendência não rompe 

com a concepção idealista de conhecimento. De fato, 

continua a acreditar que as ideias matemáticas são obtidas 

por descoberta. A diferença, porém, é que elas preexistem 

não num mundo real, mas no próprio mundo natural e 

material que vivemos. (FIORENTINI, 1994, p. 9) 

 

Para alguns profissionais ativistas (entenda-se docentes), a 

manipulação e a experimentação são primordiais para uma aprendizagem 

efetiva. Dessa forma, os materiais manipuláveis, os jogos e demais 

instrumentos lúdicos são postos em evidência em sua prática docente. 

 

                                                                 
69 Em 1900, David Hilbert destaca dez problemas que considerava importantes para o 

desenvolvimento da Matemática do século XX, mas em 1930, Kurt Gödel, demonstrou 

que pressupondo a consistência formal da Matemática Clássica, é possível construir 

proposições aritméticas que são verdadeiras, mas não dedutíveis, nesse sistema. 
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4.4. Tendência Tecnicista 

 

Tem relação com os efeitos da Revolução Industrial e almeja a 

“produção” de seres funcionais e eficientes para a solução dos mais 

diversos problemas. Os conteúdos são apresentados através de sequências 

didáticas e não se preocupam com fundamentação ou justificativa 

epistemológicos. Como exemplos, observamos o Método Kumon de 

Ensino, as metodologias aplicadas em cursinhos pré-vestibulares e a 

plataforma Khan Academy. O jogo pode ser aplicado aqui como um 

recurso para proporcionar uma aprendizagem rápida e lúdica, mas nem 

sempre significativa. 

 

4.5. Tendência Construtivista 

 

Os racionalistas afirmam que compreendemos a Matemática 

apenas pela abstração. Já Piaget defende a interação do aluno e do 

professor com o meio ambiente. Essa teoria é também empirista, na qual 

o conhecimento é construído a partir de experiências. Nesse caso, a 

aquisição do conhecimento se dá de forma processual, onde os meios para 

atingi-lo são mais importantes que os fins. Há a interação do sujeito com 

o mundo que o circunda. O jogo pode ser posto para o aluno de forma que 

este construa as suas peças (do jogo), se essa construção desenvolver o 

significado do conteúdo em questão; ou também, pode ser trabalhado já 

tendo sido confeccionado pelo docente se as noções de aprendizagem dos 

conceitos não dependerem de sua confecção por parte do aluno. 

 

4.6. Tendência Socioetnocultural 

 

A Matemática aqui é vista como um saber político e dinâmico, na 

qual a história, a cultura e o meio social são valorizados. Dessa forma, as 

demandas sociais dão sentido à existência da matemática, através de um 

caráter epistemológico. Os conhecimentos das mais diversas comunidades 

são considerados como saberes relevantes para a prática de ensino do 
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docente, como também a cultura de cada povo, principalmente os saberes 

matemáticos desenvolvidos, devem estar presente nos debates que 

permeiam as aulas. Neste sentido, o jogo pode ser apresentado com um 

caráter didático ao passo que é retirado de uma determinada comunidade; 

por exemplo, ao se perceber os conhecimentos matemáticos, presentes em 

uma vila de pescadores, pode-se adaptá-los em forma de jogo. 

Com as Tendências em Educação Matemática aqui expostas, 

enfatizar-se-á, no próximo tópico, a Teoria da Aprendizagem 

Significativa (derivada do Construtivismo), como um fim a ser alcançado 

pela utilização do jogo matemático em sala de aula. 

 

5. TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA (TAS) DE AUSUBEL 

 

Ao iniciar essa parte do artigo queremos deixar posto que não é 

nossa intenção fazer com que o leitor se aprofunde na TAS. Consideramos 

importante mencioná-la aqui porque acreditamos que o jogo também pode 

servir de subsídio para proporcionar tal aprendizagem. Dessa forma, 

veremos resumidamente alguns pontos dessa teoria e aproximaremos essa 

temática com o uso de jogos pelo professor de matemática. 

Para Ausubel os novos saberes devem estar relacionados com um 

aspecto importante para que a aprendizagem seja considerada 

significativa. Assim, afirma que “se tivesse que reduzir toda a psicologia 

educacional a um só princípio, diria o seguinte: o fator isolado mais 

importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. 

Determine isso e ensine-o de acordo.” (Ausubel, 1978 p. iv) 

Sua teoria preconiza que há na mente humana uma estrutura de 

conhecimentos estabelecidos e distribuídos conforme certo grau de 

importância. Tal estrutura é modificada através da aquisição de novos 

conhecimentos. Para ele é como se uma nova informação se atrelasse a 

um aspecto importante da estrutura cognitiva do sujeito, incorporando-se 

ao saber recém aprendido e fornecendo ao indivíduo uma nova capacidade 

de compreensão, explicação e descrição de coisas novas. Assim, o método 
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de tentativa e erro e soluções de quebra-cabeça levam ao discente a 

correlacionar conceitos.  

 

Conforme o quadro que se segue: 

 

 

 

 

 

 

Figura I – Reprodução do quadro de Moraes (2007) que explica 

as aproximações e os distanciamentos das aprendizagens significativa e 

mecânica. 

 

Percebe-se então que a condução de uma aula através do processo 

de tentativa e erro ou através da solução de um quebra-cabeça leva o aluno 

às descobertas autônomas. É a partir desse pressuposto que a inclusão dos 
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jogos pode ser vista como um instrumento agregador no processo de 

ensino e aprendizagem.  

Assim sendo, o jogo deve ser inserido na aula como uma 

metodologia e o seu preparo deve ser planejado após a averiguação do 

conhecimento prévio dos discentes para que estes associem as 

informações recém adquiridas com os conceitos que já possuíam em seu 

cognitivo. Dito de outra forma, utilizar o jogo como um recurso didático, 

após a explicação do conteúdo, não trará um significado psicológico para 

o aluno como àquele que foi implantado baseado em um suporte70 que 

outros saberes se apoiariam. Para Moraes (2007) “quando uma 

informação não é aprendida de forma significativa, ela é aprendida de 

forma mecânica.” Disso decorre que uma aprendizagem efetiva pode 

também ser condicionada e conduzida através de recursos 

denotativamente significativos. 

Deste modo, ao planejar a sua aula, o professor deve, através da 

estrutura cognitiva do aluno identificar o que ele já sabe averiguando e 

mapeando o seu conhecimento prévio, para que o docente possa basear o 

seu ensino na cognição do aluno. Visto que é sabido que saberes 

arraigados de maneira significativa podem ser aplicados em um vasto 

território de conteúdos. 

 

6. A  IMPORTÂNCIA  DO JOGO  NO PROCESSO  DE  ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 

 

A Matemática se faz presente e necessária em nossas vidas a todo 

o momento, e assim, tem desempenhado um papel significativo, tanto no 

desenvolvimento da sociedade, quanto no contexto contemporâneo, nos 

quais estamos inseridos. Nos últimos anos, o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática, especialmente na Escola Básica, vem se 

transformando em um trabalho fundamental e complexo em todos os 

sistemas educativos, daí surge a necessidade dos professores de 

                                                                 
70Ausubel (1980) designou de ancoragem os conhecimentos prévios que serviriam de 

base para a aquisição de novos saberes. 
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Matemática em repensarem acerca da sua prática docente e rotinas de 

aula, como forma de se contrapor ao ensino tradicional desta disciplina. 

Como salienta D’Ambrosio (1996): “O grande desafio para a educação é 

pôr em prática hoje o que vai servir para o amanhã." 

A utilização do jogo no processo de ensino e aprendizagem é bem 

recomendada, pois apresenta características positivas segundo os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, já que representam uma valiosa 

ferramenta pedagógica e eficaz na aprendizagem do educando, ainda que 

de acordo com as orientações dos PCN (1998): 

 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor 

problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de 

modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de 

estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a 

simulação de situações-problema que exigem soluções 

vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações. 

(MEC, 1998. p.47) 

 

Os jogos podem ser empregados no ensino da Matemática, para 

inserir algum conceito, para amadurecer conteúdos e também é utilizado 

para propiciar ao aluno o domínio dos conteúdos já trabalhados. O uso dos 

jogos matemáticos favorece a aprendizagem, na medida em que eles 

podem estar relacionados à prática educativa, de forma que poderão 

desenvolver as habilidades e competências matemáticas, possibilitando a 

associação dos conhecimentos teóricos aos práticos, fazendo com que o 

educando seja independente e positivista ao processo de aprendizagem. 

Portanto, consoante Grando (2000), temos: 

 

[...] considera-se que o jogo, em seu aspecto pedagógico, se 

apresenta produtivo ao professor que busca nele um aspecto 

instrumentador e, portanto, facilitador na aprendizagem de 

estruturas matemáticas, muitas vezes de difícil assimilação, 

e também produtivo ao aluno, que desenvolveria sua 

capacidade de pensar, refletir, analisar, compreender 

conceitos matemáticos, levantar hipóteses, testá-las e 

avaliá-las (investigação matemática), com autonomia e 

cooperação. (GRANDO, 2000, p.28) 
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Como recurso metodológico na aprendizagem, utilizados pelo 

professor em sala de aula, o jogo, segundo Borin (1996), possibilita ao 

estudante a redução de alguns bloqueios apresentados por muitos 

educandos que temem a disciplina Matemática e por consequência 

sentem-se incapacitados e desmotivados para aprendê-la. 

A aplicação dos jogos matemáticos torna os alunos mais 

estimulados fazendo com que tenham vontade de interagir com as 

atividades apresentadas, contribuindo assim para o desenvolvimento do 

pensamento teórico e seguindo esse entendimento, de semelhante forma, 

o professor se sentirá instigado no desempenho de seu trabalho. Como 

salienta Lacanallo (2011): 

 

[...] O jogo deve, de modo sistematizado, mobilizar o sujeito 

a pensar, planejar, antecipar, decidir, propor problemas e 

solucioná-los. Independentemente da faixa etária, da classe 

econômica, da cultura e nos diferentes momentos da vida, o 

jogo desperta e mobiliza o sujeito a entrar em atividade e 

com isso várias ações e operações são necessárias. Esse 

movimento é indispensável à formação do pensamento 

teórico. (LACANALLO, 2011, p.196) 

 

Portanto, estimular e possibilitar uma forma de trabalho com jogos 

nas escolas, mas precisamente em sala de aula é possível, pois requer um 

novo olhar do docente para o lúdico, introduzindo-o sistematicamente no 

processo de ensino e aprendizagem, com o intuito de almejar o 

desenvolvimento matemático do educando. Assim sendo, observamos que 

a Matemática está presente em nosso dia-a-dia, em diferentes abordagens, 

a utilização dos jogos matemáticos em sala de aula, por exemplo, permite 

que o educando possa, sobre outro olhar, enxergar o aprendizado da 

Matemática de forma significativa, espontânea e prazerosa, ampliando 

seus conhecimentos, fazendo relações com situações presentes no seu 

cotidiano. 
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CONCLUSÃO 

 

A proeminência deste estudo se dá com o intuito de poder 

contribuir para um pensar acerca da prática pedagógica e também a 

respeito da didática da Matemática, a fim de aperfeiçoar o ensino atual da 

disciplina e motivar o educando cada vez mais para o interesse em estudar 

e participar ativamente da aprendizagem. Neste artigo, foram salientados 

os procedimentos estimulados com o emprego de jogos em sala de aula, 

com o objetivo de que possa verificar uma aprendizagem significativa da 

Matemática.  

Assim, o uso de jogos no ensino da Matemática, com certeza, 

recebeu uma valiosa contribuição, no que tange ao processo de 

aprendizagem dos estudantes baseados em abordagens no contexto 

educacional. Contudo, é importante ressaltar ainda que esta pesquisa, não 

tem intenção, em desprestigiar o ensino tradicional, mas sim de colaborar 

com uma nova perspectiva, que aponta novos caminhos, para o ensino e 

aprendizagem da matemática na concepção dos Jogos.  

Portanto, observamos que a Matemática está presente em nosso 

dia-a-dia, em diferentes abordagens. Assim torna-se essencial, a partir do 

ensino através da utilização de Jogos, por exemplo, que o educando possa, 

sobre outro olhar, enxergar o aprendizado da Matemática de forma 

significativa, espontânea e prazerosa, ampliando seus conhecimentos, 

fazendo relações com situações presentes no seu cotidiano. 
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CAPITULO 26 

 

O CURRÍCULO, A FORMAÇÃO DO PROFESSOR SOBRE A 

PERSPECTIVA DA INCLUSÃO DOS SURDOS 

 

 

Anderson Francisco Vitorino71  

Rita de Cácia Santos Souza72 

Valdívia de Souza Duarte73 

Edilene Conceição de Melo Marques74 

Marily Oliveira Barbosa75 

 

1. (RE)PLANEJAMENTO CURRICULAR 

 

As potencialidades das pessoas com deficiência podem ser (re) 

construídas através de um currículo com estratégias, ações e programas, 

efetivamente, voltadas para trabalhar as particularidades de cada 

indivíduo em sala de aula. No mesmo caminho, entende que o professor 

necessita de competência, habilidade e formação especial no sentido de 

atender as necessidades dos alunos no âmbito escolar. 

No contexto histórico, a partir de 1990, quando a discussão sobre 

a inclusão dos alunos com deficiência na sala comum acirrou-se no Brasil, 

as reações de muitos professores foram de aflição. Os docentes só haviam 

concluído o Magistério, a classe comum era lotada, não havia preparo 

pedagógico para o professor, a barreira arquitetônica, atitudinal e 

comunicacional faziam-se presentes nas instituições de ensino. Os 

professores com vistas aos alunos surdos em sala de aula comum 

                                                                 
71 UFAL - Universidade Federal de Alagoas, Maceió-AL/Brasil  
72 UFS - Universidade Federal de Sergipe, Sergipe-SE/Brasil  
73 Escola Estadual Professora Gilvana Ataíde Cavalcante Cabral – SEDUC, Maceió-

AL/Brasil  
74 Semed/Maceió-AL/Brasil  
75 Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – SP/Brasil  
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perceberam a necessidade de buscar parâmetros didático-pedagógicos que 

pudessem subsidiar o processo de ensino e aprendizagem com qualidade 

para alunos sem ou com deficiência.  

Assim, pode destacar que “o currículo, em qualquer processo de 

escolarização, transforma-se na síntese básica da educação” (SOUZA, 

2002, p. 50). E ainda, pode-se acrescentar que na relação do saber entre o 

professor e o aluno despontam questões provenientes da história de vida, 

cultura, vivência, formação profissional, entre outros indicadores que 

constituem as práticas de ensino em sala de aula. Assim, baseado nestes 

aspectos, notamos que o planejamento curricular pode estar 

intrinsecamente pautado nas potencialidades, entraves e necessidades 

particulares dos alunos. 

 

2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM CONTEXTO INCLUSIVO 

 

Neste enfoque, pode destacar a figura do pedagogo em sua atuação 

como organizador do trabalho docente, como membro da equipe técnico-

pedagógica, pois ele tem a função de procurar auxílio dos serviços 

especializados. É ele quem deve estar atento às necessidades da 

comunidade escolar, identificando às prováveis causas de suas 

dificuldades, sendo o elo entre professores e profissionais da área 

específica.  

Dessa maneira, acredita-se que assim como pedagogo e o 

professor, todos devem trabalhar no ambiente da escola para que os 

procedimentos da inclusão tenham uma abordagem centrada na pessoa 

surda, com sistemas curriculares mais flexíveis e adaptativos, capazes de 

levar em consideração as diferentes necessidades desses alunos. Contudo, 

o currículo deve ser o mesmo que se trabalha com os demais alunos, ou 

seja, o currículo regular e não um currículo diferente. Assim, a preparação 

de todos os envolvidos no processo escolar constituído, primordialmente 

a promoção de escolas inclusivas. 

Diante disso, o entendimento sobre a formação do professor que 

trabalha sobre uma perspectiva dos alunos surdos pode inclui a relevância 
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de estar em constante processo de (re) pensar sobre suas práticas e ações 

de ensino. 

Antes de ser um profissional, o professor é uma pessoa, um ser 

humano e por este motivo necessita passar por um momento de auto-

reflexão para compreender quem é ele, quais os seus anseios, quais as suas 

limitações e por fim quais os seus desígnios. O professor deve perceber 

que a busca incessante do saber está na competência profissional. Com 

base nisto, fala-se que, “a incompetência profissional desqualifica a 

autoridade do professor” (FREIRE, 1997, p. 102-103). 

Baseando neste aspecto, observamos que a falta de qualificação de 

alguns profissionais na área de educação especial diante dos desafios de 

trabalhar com alunos surdos inseridos na escola comum compromete a 

proposta da inclusão que devem possuir adaptação curricular inseridos no 

contexto escolar. A escola que trabalha nessa proposta de inclusão deve 

se envolver como um todo, ressaltando a comunidade escolar, que vai 

desde o professor de sala de AEE – Atendimento Educacional 

Especializado, o professor da sala de aula comum, o intérprete de Libras, 

o coordenador, a equipe interdisciplinar, ao grupo do administrativo 

(secretaria, vigia, serviços gerais e merendeira) e a família dos surdos. 

Deste modo, sabe-se que o espaço escolar pode ser considerado 

um ambiente em que todos devem trocar experiências/informações entre 

professores x professores e professores x alunos no sentido de buscar 

desdobramento no que tange a proposta da Educação Inclusiva. Nas 

escolas, neste momento, também há necessidade de que a equipe de gestão 

esteja envolvida e preocupada com a proposta da inclusão num processo 

que fará da educação um ato democrático. Neste sentido, considera que os 

professores especializados em educação especial desenvolvam 

competências para identificar e/ou trabalhar com as dificuldades 

apresentadas por alunos com deficiência em sala de aula comum. 

Dessa forma, entendemos que estes especialistas definem 

propostas educativas adaptativas a essas dificuldades dos estudantes. 

Devem ainda apoiar o professor da sala de aula comum, atuando nos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem. Os professores 
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especializados devem apontar estratégias de flexibilização, adaptação 

curricular e práticas pedagógicas.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 O estudo realizado foi realizado numa escola no município de 

Arapiraca-AL. Partiu do pressuposto de utilizar a proposta qualitativa com 

um viés de abordagem colaborativa, a fim de entender a relação dinâmica 

e dialética do sujeito, que acontece no espaço escolar. A pesquisa 

qualitativa é um processo metodológico que interpreta o objeto em 

contexto subjetivo, histórico e estrutural, explica Oliveira (2007). 

Utilizamos também a pesquisa descritiva que propõe investigar 

informações a respeito dos fenômenos estudados, descrevendo os fatos 

encontrados pelo pesquisador. Através desse estudo, podemos utilizar, 

estudo de caso e a análise documental, confirma Triviños (1987). Sendo 

assim, “estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma 

descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade 

de verificação através da observação” (TRIVIÑOS, 1987, p. 112). 

Com base na pesquisa descritiva, utilizaremos o procedimento 

metodológico do estudo de caso no sentido de compreender o objeto 

envolvido nos aspectos históricos, socioculturais e educacionais. O estudo 

de caso abre um leque de possibilidades de investigação extraída nos 

documentos históricos, artefatos e entrevistas com os participantes de 

maneira formal ou informal, destaca Yin (2001). 

 Os instrumentos metodológicos utilizados foi a entrevista com 

perguntas previamente elaboradas do tipo semi-estruturada/aberta e o 

diário de campo. Dessa forma, compreende as particularidades reais dos 

participantes da pesquisa.  

 As análises dos dados dividimos em categorias e subcategorias, 

relevantes aos dados capturados, baseados nas teorias de Bardin (2016) e 

Minayo (2016). 
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4. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Delinearemos a análise da pesquisa em dois blocos: o primeiro 

bloco, iniciamos com a categoria profissional, sendo que, apresentaremos 

no primeiro momento os professores participantes de sala de aula comum, 

em seguida, a participante da sala de AEE – Atendimento Educacional 

Especializado. No segundo bloco, apresentamos os relatos dos professores 

que trabalham em sala de aula comum. Desse modo específico, possamos 

coadunar ou discordar dos diversos pontos de vista dos participantes da 

pesquisa.  

 

4.1. Caracterização dos professores participantes da sala de aula comum 

 

Neste primeiro bloco, conheceremos um pouco de cada um 

participante, no contexto escolar que está inserido. Com isso, informamos 

que a professora Andresa, tinha 49 anos é formada em pedagogia. 

Trabalhava na escola há 30 anos Durante a pesquisa, observamos que 

professora lecionava numa sala de aula do Ensino Fundamental I, 3º ano, 

no turno matutino.  

O professor Leandro, tinha 52 anos, formado em pedagogia. 

Trabalhava na escola há 30 anos.  Ensinou no Ensino do Fundamental I, 

2º ano. Ensinou aluno surdo pela primeira vez. Participou de formação em 

relação ao curso de Libras em instituição de ensino. Observamos durante 

a pesquisa, que o professor lecionava numa sala de aula no turno 

vespertino. 

A professora Victória, tinha 28 anos, formada em pedagogia. 

Trabalhava na escola há 09 anos. Lecionava no Ensino Fundamental I, 1º 

ano. Participou da formação em relação ao curso de Libras por outra 

instituição. Victória, lecionava no turno vespertino. 

A professora Evelly, tinha 33 anos, formada em pedagogia, cuja 

modalidade EaD - Educação a Distância, pela Instituição particular. Na 

ocasião, estudou Libras na matriz curricular ofertada, virtualmente. 

Ensinava no Ensino do Fundamental I, 4º ano. Não tinha experiência de 
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trabalhar com alunos surdos, sendo sua primeira vez. Evelly, ensinava no 

turno vespertino.  

No segundo bloco, destacamos os relatos das experiências 

pedagógicas dos professores, que dizem respeito às suas práticas 

executadas em sala de aula comum. Evidentemente, que se faz necessário 

para abordar práticas pedagógicas em sala de aula. Dessa maneira, 

procuramos entender como se dá a relação dos professores de sala de aula 

comum, diante da comunicação com os alunos surdos em processo de 

educação bilíngue. Analisamos os fragmentos: 

 

4.2. Relato 01 
Acho de forma natural. Oralizando, falo fazendo o gesto de 

Libras, até porque eu tenho que mostrar para os colegas 

[alunos ouvintes] dela como é que eu estou (Andresa, 2016). 

Através de gestos, do próprio alfabeto, algumas letras que 

eu sei. Na leitura labial. Ele presta muita atenção na leitura 

labial. Ele escuta um pouquinho e dar para fazer alguma 

coisa (Leandro, 2016). 

Às vezes gestos, às vezes mímicas por parte da aluna surda. 

Eu tenho que fazer sinais, mas ela não entende nenhum sinal 

(Victória, 2016). 

Eu falo oralizando com ela (Evelly - 2016). 

 

Diante desses relatos, podemos entender como aconteceu a 

comunicação entre os professores com os alunos surdos em sala de aula 

comum. O professor Leandro e a professora Evelly utilizaram a oralização 

como meio fundamental para se comunicarem com os alunos surdos, Isto 

faz lembrar, como os surdos eram educados na época da abordagem 

oralista, que prevalecia soberana, no fim do século XIX e início do século 

XX, sobre os aspectos da instrução que os surdos recebiam em instituições 

de ensino. Mas, o que puderam comprovar é a insatisfação da comunidade 

surda em não conseguir os resultados satisfatórios no âmbito da 

alfabetização, além da não aceitação da língua natural da pessoa surda 

como meio de instrução, que pudessem expressar os seus sentimentos, as 

suas angústias e os seus anseios.  Cabe nisto, a insistência de tornar-se um 

surdo falante pode caracterizar momentos de privação sentimental, a 
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exemplo, da dor, privação, opressão, anseio, angústia e discriminação. 

Uma herança das lembranças e traumas vivenciados por surdos, em 

épocas que a língua de sinais foi proibida, argumenta Gesser (2014).  

Em outro discurso de maneira contraditória, afirma a rejeição pela 

prática da oralização, que se dá pelos surdos politizados e militantes que 

defendem a disseminação da Libras. Obviamente, o surdo não prioriza a 

fala oralizada da Língua Portuguesa. Dessa forma, não poderíamos deixar 

de fazer uma relação com o passado. Até porque, ficou evidente nas falas 

dos docentes, que a prática oralista persiste em pleno século XXI. 

Já as professoras Andresa e Victória, utilizaram além do oralismo, 

outros elementos visuais, tais como: gestos, mímicas e sinais para se 

comunicarem com os alunos surdos. Isto implica lembrar, sobre outra 

abordagem educacional bastante marcante no contexto da educação dos 

surdos. A abordagem da Comunicação Total, que surgiu na década dos 

anos 60, nos revela a possibilidade da comunicação dos surdos, através 

dos sinais emergente e/ou caseiros, agregados com o treinamento da fala. 

Esse método tinha a intenção de valorizar a comunicação do surdo, através 

da fala, e também, da língua de sinais, considerando o aspecto histórico e 

social.   

É sabido, que com esses instrumentos linguísticos de ensinar os 

surdos através de códigos manuais, agregado a língua oral, levariam os 

surdos a serem alfabetizados. A abordagem da comunicação total no 

tocante às questões teóricas, tiveram como objetivo em potencializar as 

interações sociais, como meio de atender as potencialidades nas áreas 

cognitivas, linguísticas e afetivas dos surdos, embora não tivessem fins 

paternalista em afirmar que, “A Comunicação Total, entretanto, não é uma 

filosofia educacional que se preocupa com ideais paternalistas” 

(CICCONE, 1996, p.6-8). 

Dessa forma, finalizamos essa abordagem educacional, 

informando que a língua de sinais não estar sendo adquirida, como língua 

natural do surdo, podendo causar perdas nos aspectos sócio afetivos, 

cognitivos, linguísticos, aprendizagem e construção do conhecimento. 

Entendem-se, como a língua natural dos surdos, uma língua de sinais 
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oriunda do berço cultural marcado por lutas e conquistas linguísticas do 

povo surdo, esclarece Gesser (2014). 

Baseado ainda, sobre os aspectos da comunicação, pode-se 

observar como os alunos surdos participam das aulas diante das 

metodologias aplicadas pelos professores no ambiente de ensino.  

 

4.3. Relato 02 

 

Participa das aulas (Andresa, 2016). 

Participa da aula mesmo, precisa ver ele (Leandro, 2016). 

Ela usa a boca para gesticular. Faço alguns sinais. (Victória, 

2016). 

Oralizando! fica muito difícil para ela, porque tem muitos 

alunos. Ensiná-la é muito difícil porque eu não posso sentar, 

parar e ficar com ela (Evelly, 2016). 

 

 Com base nos relatos, observa-se que os alunos surdos 

participavam das aulas, mesmo com a presença dos elementos de 

oralização, gesticulação, mímica, entre outras formas. Embora, os 

professores relatem que os alunos participava em sala de aula, mesmo que 

fosse oralizando, gesticulando ou através de mímicas, podemos verificar 

que não é o modelo ideal de aprendizagem.  

 Nas falas dos professores pode-se pontuar como eles se esforçam 

na sala para dar suas aulas, no ambiente de aprendizagem em que 

prevalece a língua majoritária, neste caso, a Língua Portuguesa. Nota-se 

o desespero de alguns professores, acreditando que ensinar o aluno surdo 

é sentar ao lado do mesmo, como se isso fosse resolver a comunicação. 

Observa-se ainda nas falas recontes, que a participação desse aluno 

envolve o simples fato de estar presente na sala e que a relação entre 

professor e alunos ameniza através do ato de oralizar e gesticular. 

 Observamos que as participações dos alunos surdos em sala de 

aula, transcorreram em momentos de inquietação no horário de aula. É 

bastante compreensível, perceber o aluno surdo tendo dificuldade de 

acompanhar o ritmo da aula. Neste sentido, destacamos alguns pontos 

comuns verificados:  
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● A todo instante, o surdo tentou adivinhar o que o professor estava 

querendo explicar na sala através da leitura labial. E, o aluno surdo 

esforça-se para se comunicar utilizando a oralização para se fazer 

entendido; 

● Os professores explicavam e escreviam comumente no quadro, 

virando as costas para os surdos, que não entendiam nada, porque 

são metodologias tipicamente oralistas;  

● Os professores quando passava alguma informação na aula, 

oralizavam muito próximo do surdo, com tom de voz alta, talvez, 

por conta do barulho dos alunos ouvintes em sala, desatenção, 

desconhecimento e falta de informação;  

● Os alunos surdos sentavam nas primeiras filas, em frente ou com 

as costas para a parede, o que implica na falta de cuidado humano. 

A rotina de sentar na frente, possivelmente, acontece porque o 

campo visual periférico do surdo, ajuda a perceber tudo que está 

em volta da sala, mas com isso, pode renegar a independência do 

surdo, de ter que escolher onde gostaria de sentar; 

● A gesticulação exagerada dos professores na transmissão de 

algumas informações da aula, como se o surdo através disso fosse 

entender; 

● Avisos e/ou recados oralizados por professores, deixando os 

surdos sem essas informações;  

 

Essas são as atitudes que os professores usam na sala de aula 

comum com alunos surdos e ouvintes na mesma sala. Posturas, 

comumente apresentadas, que nos remetem às práticas voltadas para os 

alunos ouvintes. E, que excluem, a possibilidade do surdo ser ensinado na 

própria língua. 

 

4.4. Caracterização da professora da sala de AEE 

 

A professora Emilly, 53 anos, graduada em pedagogia. Trabalhava 

com pessoas com deficiência na sala de recurso multifuncional. 
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Lecionava, há 25 anos na educação, sendo que 14 anos de experiência na 

educação especial. Na pesquisa, obtemos as informações de que a 

professora Emilly, ensinava durante 5 dias no turno da manhã e tarde. 

 

4.5. Relatos das práticas pedagógicas da professora de AEE 

 

No Projeto Político Pedagógico, necessita conter a composição 

organizacional de Atendimento Educacional Especializado, o professor 

especialista para gerir as peculiaridades das pessoas com deficiência. 

Dessa maneira, acredita-se que o AEE possa complementar as 

diretrizes de ensino e aprendizagem direcionado aos alunos com alguma 

deficiência. Em caso específico, aos alunos surdos, necessitamos 

promover ações deliberadas sobre uma perspectiva da educação bilíngue. 

Dialogam sobre essa temática, Souza (2014); Quadros (2011; 2012; 

2015); Strobel (2013).  

Portanto, entendemos que o aluno surdo necessita do AEE voltado 

para aprender a língua de sinais, como língua natural. Para que aconteça 

o atendimento é necessário realizar, Anamnese, uma ficha individual. 

Sobre esse assunto, iniciamos com as apresentações de relatos e 

observações no atendimento do aluno surdo, diante das experiências 

pedagógicas apresentada pela professora Emilly. 

Vejamos a pergunta da entrevista concedida a professora. Você 

utiliza Anamnese com o aluno surdo? Justifique sua resposta. 

 

4.6. Relato 03 
Sim, faz-se necessário Anamnese com os pais. A gente vai 

saber a história do aluno surdo para poder fazer o nosso 

plano de aula. Ver o que pode ser feito para ajudar essa 

pessoa (Emilly, 2016). 

 

 Analisamos que a professora Emilly, reconhece a importância de 

realizar Anamnese do aluno surdo, com a proposta de conhecer a sua 

história. Fatos históricos que envolvem identidade, status social, 

linguístico e cultural. Baseado nisto, a professora elaborou um plano de 

aula para atender o aluno surdo. Quando se trata de plano de aula, 
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entendemos, que permeia um conjunto de regras, atividades, diretrizes, 

encaminhamentos de ordem curricular e metodológica, que envolve um 

gerenciamento pedagógico e administrativo escolar instituído.  

 As ações do professor do Atendimento Educacional Especializado, 

perpassa por articulação coletiva, que fomenta estratégias pedagógicas da 

escola, na proposta de contribuir com o aluno surdo, justificam Carrancho; 

Fernandes (2015). Para tal, verificamos qual a metodologia que professora 

Emilly adota no tocante ao aluno surdo? 

 

4.7. Relato 04 
Ah! Isso, a metodologia a gente não pode direcionar a uma 

única coisa, A gente precisa de teste, o que hoje foi legal 

para o meu aluno. Eu não tenho que pensar o que foi bom 

para mim, eu tenho que ver que a minha metodologia não 

alcançou o que o meu aluno necessitava, então essa 

metodologia será modificada de acordo com o entendimento 

do meu aluno. (Emilly, 2016).  

 

 Na fala da professora Emilly, evidencia-se a utilização 

metodológica da docente, perante o aluno surdo em atendimento. Diante 

disto, verificamos que a professora de AEE, traçou um plano de meta 

pedagógica, que atendesse a necessidade específica do aluno, atestam 

Ropoli; Mantoan; Santos; Machado (2010). A professora, frisou também, 

que o aluno surdo é uma pessoa normal e que não deve tratar como 

“coitadinho”. Baseado nisso, os planejamentos metodológicos 

potencializa o conhecimento do aluno. 

Nesta concepção, concordamos que o professor de AEE necessita 

de práticas articuladas, que instigue e potencialize seu ensino. Visto assim, 

o docente da sala de recurso em parceria como o professor de sala de aula 

comum crie prática didática-pedagógica, lúdico e visual, sustentam Alvez; 

Ferreira; Damázio (2010).  

Portanto, esclarecemos que a sala de recurso multifuncional é 

bastante relevante para o apoio pedagógico dos professores e tem com 

subsídios materiais visuais: em murais, livros, painéis, imagens e outros, 
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sendo que esses materiais podem ser confeccionados pelos professores e 

alunos surdos. 

Por isto, é fundamental que as diretrizes possam nortear as 

propostas educacionais na escola, no sentido de dar suporte a escola, que 

incluem alguma pessoa com deficiência. Isto implica, a elaboração do 

projeto político pedagógico da escola, que adapte as condições sociais, 

culturais e linguísticas, fundamenta Fernandes (2015).  

 

5. O PROFESSOR DE SALA DE AULA COMUM EM PARCERIA COM O 

PROFESSOR DE SALA DE AEE EM PROL DO ALUNO SURDO 

 

O professor que atua na sala de aula comum com os alunos surdos 

necessita de habilidades didático-pedagógicas no sentido de aplicar ações 

e práticas de ensino que atendam a necessidade de aprendizagem do aluno 

surdo. Diante dos ofícios do professor que lidam diretamente com os 

surdos nota-se a importância de que todos os profissionais devem estar 

inseridos no contexto escolar, e ainda, o empenho e o comprometimento, 

pois esses profissionais se desdobram para o bom andamento da escola.  

O professor deve conhecer o público previamente, para que possa 

planejar as aulas de acordo com a necessidade dos seus alunos, em estudo, 

os alunos surdos. Notamos que o despreparo emocional do professor de 

sala de aula comum, diante dos alunos surdos pode gerar momentos de 

tensão, de insegurança e de incapacidade de reger uma aula, e ainda, 

causar um bloqueio emocional que facilmente pode acarretar sérios 

problemas de saúde e relação interpessoal. O professor como ser humano 

em convívio com pessoas e ambientes diferentes sente naturalmente 

sensação de insegurança. 

Neste sentido, a equipe interdisciplinar formado por 

psicopedagogo, fonoaudiólogo, professor de português e Libras, deve 

proporcionar momentos de atenção voltada ao professor de sala de aula 

com a proposta de ouvir o que este professor tem a dizer. E ainda, 

viabilizar criação de espaços colaborativos entre alunos e professores com 

a intenção de respeito às diferenças.  
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Com base na Portaria MEC, (2016), de acordo com a Resolução 

CNE/CEB, n° 4/2009, trata que as Diretrizes Operacionais para o 

atendimento educacional especializado na Educação Básica, nº243, art. 

1°, recomenda que, 

 

[...] nas classes comuns do ensino regular e no Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, complementar ou 

suplementar à escolarização, ofertado em salas de recursos 

multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou 

de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos (MEC, 2016). 

 

Por isso, que o AEE - Atendimento Educacional Especializado às 

pessoas com deficiência deve acontecer na sala de recursos 

multifuncionais com a finalidade de suplementar e/ou complementar de 

acordo com as dificuldades encontradas em sala de aula comum.  

Outra forma, que deve ser considerado é a alfabetização na Libras, 

e ainda, trabalhar o português escrito com o uso de equipamentos e 

materiais providos da sala de AEE, a seguir, computador, livros, revistas, 

jogos visuais, lúdicos e interativos.  

Com isso, o profissional de sala de AEE deve elaborar 

planejamento específico didático-pedagógico com a finalidade de atender 

e trabalhar as dificuldades dos alunos em sala de aula comum. 

O professor da sala de AEE apura com o titular da sala de aula 

comum as necessidades e dificuldades de aprendizado diário dos alunos 

surdos.  Dessa forma, dialogar com o professor da sala de AEE, que juntos 

podem modificar o plano de estudos com a finalidade de atender a 

necessidade individual do aluno em processo de ensino aprendizagem. Em 

processo de parceria entre esses professores envolvidos no âmbito 

educacional da pessoa com surdez, sugerimos alguns aspectos que pode 

estreitar laços com os surdos em salas de aula.  

 

Fale com o surdo claramente e sem exagero (não precisa 

gritar), sempre de frente. O aluno surdo precisa ver sua boca 

e a expressão de seu rosto, enquanto você fala para que 

possa entendê-lo. Quando estiver conversando, mantenha 
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contato visual, pois se o professor desviar o olhar ou virar 

um pouco, o aluno vai pensar que acabou. Para chamar o 

aluno surdo sinalize com a mão ou toque seu ombro. Mas se 

ele estiver olhando para você, é só falar (MINETTO, 2008, 

p. 121). 

 

Dessa maneira ressaltamos a importância da primazia na 

comunicação que os alunos necessitam para haver um diálogo sala de 

aula, assim como a importância do bilinguismo. Quando o professor passa 

entender os surdos e o seu processo de aprendizagem minimiza as 

barreiras da comunicação que tanto atrapalham na relação entre o 

professor e o aluno e maximiza sua possibilidade de aprendizagem. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

Sabemos que a educação é o alicerce para o desenvolvimento de 

todos os cidadãos, cuja menção da igualdade de direitos é contemplada 

pela primeira vez no artigo 6º da CF/88 e ampliada e implementada 

posteriormente com a lei de nº13.146, de 6 de julho de 2015, nas quais são 

tratadas a inclusão de pessoas com deficiência. Convém salientar que no 

âmbito da educação, a inclusão também é contemplada na Lei 9.394/96 

de Diretrizes e Bases da Educação. No entanto, na prática, o acesso e a 

conclusão dos alunos com êxito preconizados pelas leis dependem das 

políticas públicas, da família e dos docentes envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem. Através das pesquisas realizadas com alunos 

surdos e ouvintes frequentadores de uma mesma sala regular, constatamos 

que inserir o aluno em sala comum e não atender suas reais necessidades 

não é prática inclusiva. Por isso, faz-se necessário aos alunos surdos um 

Atendimento Educacional Especializado para que suas reais dificuldades 

sejam superadas e ocorra uma aprendizagem motivadora, eficaz e 

significativa. 

De acordo com as leituras realizadas constatamos que atualmente 

as práticas de inclusão utilizadas pelos professores em sala de aula nas 

escolas são reflexos das tendências curriculares educativas que 

ocorre(ram) voltadas as pessoas surdas. A formação do professor de sala 
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de aula comum e da sala do AEE deve ser especializada para trabalhar 

com as diversidades, as peculiaridades e as potencialidades das pessoas 

surdas.  

No mesmo encaminhamento percebemos o quanto é preciso um 

trabalho de parceria com o professor de sala de aula comum e o professor 

do AEE. Esses profissionais são imprescindíveis no desenvolvimento de 

práticas didático-pedagógicas, na elaboração de planejamento e na 

fomentação de currículo adequado para atender as necessidades dos 

estudantes surdos. 

As dificuldades existem e ficam bem claras quando se observa de 

forma mais crítica. Entre elas estão à falta de infra-estrutura das escolas; 

o despreparo e desinteresse por parte de alguns professores que não se 

sentem capazes frente a este novo desafio, mas que também, muitas vezes, 

não buscam meios para que isso ocorra. As problemáticas são muitas, por 

isso há a necessidade de que toda a comunidade escolar, a família e a 

sociedade, assim como o poder público – municipal, estadual e federal – 

encarem a inclusão não como um favor, mas como uma obrigação a ser 

cumprida, pois inclusão não é favor que se faz a estes alunos, e sim um 

direito garantido por lei. 

A caminhada é árdua e não garante que todos tenham as mesmas 

oportunidades para estudar, trabalhar, lazer e pratica de esportes, enfim, 

para ter acesso a todos os bens produzidos socialmente. Portanto, nós 

educadores devemos unir forças para lutar por essas causas que não são 

minhas, não são deles, são de todos nós que entendemos o quanto é 

importante dar acessibilidade e superar as barreiras para possibilitar a 

construção do conhecimento.
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CAPITULO 27 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE 

ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

Islayne Barbosa de Sá Gonçalves76 

Danilo Cardoso da Silva77 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com a democratização do acesso às escolas públicas brasileiras, 

outra problemática tem se colocado: como garantir uma efetiva 

aprendizagem dos educandos? Essa não é uma questão simples, e vários 

autores têm se debruçado sobre ela. O que se sabe é que todo esse processo 

passa por uma boa aquisição da leitura e escrita. Infelizmente, é inegável 

que o espaço escolar tem falhado em avançar nesse sentido, e diversas 

alternativas têm sido buscadas. Uma delas é a introdução das tecnologias 

da informação e da comunicação (TIC’s) nos processos de alfabetização 

de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, esta 

ferramenta vem configurando-se enquanto um importante recurso 

pedagógico, com sua diversidade de instrumentos e possibilidades de uso, 

o que tem oportunizado e ampliado às práticas pedagógicas desenvolvidas 

pelos professores alfabetizadores em sala de aula. 

As possibilidades de utilização das tecnologias e a sua 

versatilidade de diferentes suportes (computadores, tablets, smartphones 
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etc.) têm apontado as suas potencialidades para a educação desenvolvida 

nas escolas, com instrumentos que envolvem e cativam os educandos. A 

despeito dessas alternativas que o meio tecnológico pode oferecer nessa 

fase da escolarização, ainda sabemos muito pouco em âmbito nacional 

sobre as experiências de uso das TIC’s no processo de alfabetização de 

crianças, isto é, em seus primeiros contatos com o universo da língua no 

espaço escolar, o que demonstra a importância de um olhar acurado acerca 

das novas tecnologias e suas contribuições para a aprendizagem da 

leitura/escrita.  

Autores como Soares (2008), Xavier (2005) e Coscarelli (2005) 

ressaltam a importância da utilização das TIC’s na sala de aula e as 

contribuições que podem trazer para a aprendizagem de crianças. No 

entanto, é importante ressaltar os desafios para introdução dessas 

ferramentas na educação brasileira, que tem acumulado séculos de 

exclusão escolar e, apesar dos incentivos presentes em documentos 

oficiais, a exemplo das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e o Plano Nacional de 

Educação (PNE/2014-2024), o que se observa é um número reduzido de 

experiências de uso das TIC’s no âmbito das escolas públicas, o que 

mostra a relevância de sua ampliação para melhor analisar seus efeitos 

sobre os processos de ensino e aprendizagem.  Essas iniciativas, ainda que 

incipiente, reforçam o valor de uma abordagem mais profunda sobre as 

tecnologias e suas possibilidades para a aprendizagem da leitura/ escrita. 

É da perspectiva de analisar as produções que trazem experiências 

concretas de uso das tecnologias da informação e da comunicação no 

processo de alfabetização de crianças que este trabalho se insere. O olhar 

atento para estas vivências pode contribuir sobremaneira no modo como 

vemos as TIC’s nesta fase da escolarização, possibilitando uma visão 

ampla do que vem sendo feito por professores, gestores e coordenadores 

no interior do espaço escolar. Este resgate é importante na medida em que 

amplia a divulgação destes trabalhos, permitindo que outros espaços 

educativos tomem conhecimento e possam também repensar suas práticas 

pedagógicas e os processos de ensino e aprendizagem nas escolas. Assim, 
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este trabalho busca colaborar com as discussões sobre a alfabetização e o 

uso das TIC’s, trazendo problematizações fundamentais para uma 

educação democrática e verdadeiramente de todos. 

 

1. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e exploratória, 

desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico em acervos online de 

periódicos e revistas. Teve como propósito de analisar e interpretar as 

contribuições teórico-práticas relativas ao processo de alfabetização 

aliado as tecnologia da informação e da comunicação. A investigação foi 

realizada por meio de busca em sites da internet, realizadas nos períodos 

de junho a agosto de 2017, onde foi localizado estudos relevantes, que 

serviram de base para este trabalho. As fontes propiciaram os meios 

adequados para que fosse possível a compreensão dos significados da 

temática entre os sujeitos envolvidos nesse campo, cabendo ao 

pesquisador interpretá-los e direcioná-los para responder às questões 

colocadas na problemática desta investigação. Estas reflexões podem 

contribuir ao aproximar o leitor da importância que as TIC’s têm na 

formação de cidadãos quanto ao uso da leitura e da escrita nas escolas 

públicas. 

 

2. ALFABETIZAÇÃO E TECNOLOGIAS: POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

 

A alfabetização tem avançado significativamente durante essas 

últimas décadas. E, no entanto, garantir que todas as crianças se apropriem 

do sistema de escrita alfabética ainda se apresenta como um desafio para 

o sistema educacional brasileiro, pois apesar dos avanços desde a 

democratização da educação, ainda estamos em níveis insatisfatórios de 

alfabetizados. A persistência dessa problemática gerou um crescente 

debate em torno de novas e diferenciadas abordagens educacionais para a 

alfabetização de crianças. É a partir dessas questões que a ideia de se 

utilizar ferramentas tecnológicas emerge no cenário alfabetizador, em 
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resposta às dificuldades colocadas e de maneira a auxiliar na aquisição da 

leitura e escrita. Esse novo caráter, dado aos processos de 

ensino/aprendizagem, tem contribuído para o desenvolvimento de práticas 

que buscam utilizar-se das possibilidades pedagógicas que as tecnologias 

têm a oferecer. É a partir de experiências concretas que podemos 

compreender as contribuições que as TIC’s podem possibilitar para 

processo de apropriação da língua. 

 

3. EXPERIÊNCIAS COM USO DAS TECNOLOGIAS NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

 

O avanço das tecnologias da informação e comunicação têm 

influenciado e alterado diversos setores da sociedade. No campo 

educacional, essa presença tem sido percebida nas crescentes 

investigações sobre a utilização das TIC’s na sala de aula, em especial, no 

processo de alfabetização. Discutidas no trabalho de diversos autores em 

nível nacional e internacional, tem revelado suas potencialidades para o 

ensino e aprendizado nos anos iniciais. As pesquisas geradas a partir do 

cotidiano escolar permitem o conhecimento e a compreensão das 

possibilidades educacionais que o uso das tecnologias pode oferecer para 

a aprendizagem da leitura e escrita. É com essa perspectiva, que nos 

debruçamos sobre as experiências com a utilização das tecnologias no 

processo de alfabetização de crianças no espaço escolar. 

O uso das tecnologias pode favorecer o desenvolvimento de 

habilidades que vão além da aquisição do sistema alfabético, pois pode 

proporcionar aos sujeitos a interação e construção do conhecimento de 

modo distinto. Podemos citar como um importante recurso tecnológico, 

os jogos digitais que por trazerem interfaces diferenciadas são capazes de 

estimular o interesse das crianças, permitindo o aprendizado e 

consequente construção do conhecimento. Ao incorporá-los no processo 

de apropriação da língua, Ribeiro, Cafiero e Coscarelli (2011) têm 

evidenciado mudanças nas aprendizagens da leitura e escrita. No âmbito 
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do Projeto ALADIM 78 – Alfabetização e Letramento em Ambientes 

Digitais Interativos e Multimodais, os autores buscaram compreender o 

impacto que jogos virtuais têm para a apropriação do sistema alfabético e, 

ainda, analisar aqueles que podem contribuir para o processo de 

alfabetização. A partir desse projeto, foi desenvolvido o software “Frutas 

do Brasil”, de modo a promover ferramentas para auxiliar na 

aprendizagem da língua, e é constituído de atividades acerca da formação 

silábica simples (vogal + consoante) e complexa (consoante + consoante 

+ vogal), e ainda, envolvendo o número de sílabas e de letras. 

 

O jogo Frutas do Brasil apresenta cinco níveis que possuem 

aumento gradativo de dificuldades que giram em torno de 

conhecimentos linguísticos e prévios e também da 

habilidade do jogador com o contexto digital. Além disso, 

para que o jogo seja dinâmico, desafiante, motivador, cada 

nível possui ações diferenciadas que deverão ser executadas 

pelo jogador tais como arrastar, clicar, bater em imagens e 

palavras (RIBEIRO, CAFIERO, COSCARELLI, 2011, 

p.06). 

 

O software foi realizado com um grupo de crianças com idades 

entre 05 e 07 anos. Durante esse período, os autores perceberam que houve 

grande interesse e despertou a motivação pelo aprendizado, e, além disso, 

evidenciou as estratégias utilizadas pelas crianças para compreenderem o 

funcionamento do jogo e, consequentemente, o sistema de escrita 

alfabética. Os autores ressaltam, desse modo, que esses recursos digitais 

contribuem para a aquisição do sistema alfabético e favorecem a 

compreensão de como esse processo linguístico acontece. Além de 

estimular o interesse, apresentam em suas interfaces, desafios que levam 

os educandos a continuarem brincando e aprendendo, sendo assim, é 

evidente a necessidade de “desenvolver jogos que buscam lidar com o 

processo de aprendizado como um fator de motivação intelectual e 

cognitiva, ajudando, seus jogadores a desenvolver habilidades de leitura e 

de escrita” (RIBEIRO; COSCARELLI, 2009, p.02). Essas pesquisas têm 

                                                                 
78 Desenvolvido desde 2006 na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG. 
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dado respostas a importantes questionamentos sobre a influência e o 

potencial que softwares educacionais têm para a aprendizagem da 

leitura/escrita de crianças em fase de alfabetização. 

Outros autores têm trazido contribuições acerca do processo de 

aprendizagem mediado por recursos tecnológicos. Vilas Boas e Vallin 

(2013, pág. 68) investigaram o uso do software Alfabetização Fônica 

Computadorizada 79  que “alia o caráter lúdico da informática à 

apresentação sistemática das letras e dos respectivos fonemas”. Esse 

software educacional privilegia o método fônico para alfabetizar, tendo, 

desse modo, atividades voltadas para favorecer a consciência fonológica 

e fonêmica para a aprendizagem da língua, tais como reconhecimento de 

palavras, rimas, aliterações, sílabas, fonemas, vogais e consoantes; 

identificação de figuras e palavras cujos nomes iniciam e terminam com 

certo fonema; identificação de figuras que rimam; e, ainda, atividades 

envolvendo palavras com diferentes constituições silábicas: 

monossílabas, dissílabas, trissílabas (VILAS BOAS; VALLIN, 2013). 

A pesquisa foi desenvolvida em turmas do 3º ano do Ensino 

Fundamental que participavam do Programa Básico de Alfabetização em 

uma escola da rede municipal de Minas Gerais. Ao analisar o desempenho 

de um grupo de alunos com diferentes níveis de compreensão linguística 

(07 e 12 anos de idade), utilizando o software durante um semestre, os 

autores perceberam avanços nos níveis de compreensão da leitura e 

escrita, principalmente em crianças que apresentavam dificuldades para 

compreender o sistema alfabético. Para Vilas Boas e Vallin (2013), a 

adesão do jogo proporcionou progressos significativos na aprendizagem. 

O que se verificou foi o desenvolvimento de uma nova relação entre os 

alfabetizandos com o conhecimento. Assim, os recursos tecnológicos 

oferecem importantes contribuições para a alfabetização, e “colaboram 

com a evolução dos alunos com atrasos no processo de leitura e escrita, 

trazendo uma roupagem nova para o trabalho com essas crianças” (VILAS 

BOAS; VALLIN, 2013, p. 63). Por apresentar caráter lúdico, permite o 

                                                                 
79 Software de alfabetização desenvolvido por Fernando e Alessandra Capovilla, e Eliseu 

de Macedo. 
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engajamento e o interesse no desenvolvimento das atividades propostas, 

e por isso, conforme as autoras, se torna uma ferramenta pedagógica útil 

e eficaz no processo de aprendizagem. 

De modo semelhante, Binotto e Sá (2014) perceberam que foram 

desenvolvidas importantes habilidades de leitura e escrita quando estes 

processos foram mediados por uma ferramenta tecnológica, nesse caso, o 

computador. Buscando compreender o impacto do uso das tecnologias no 

processo de alfabetização, as autoras analisaram turmas de 1º e 2º anos do 

ensino fundamental, seus professores alfabetizadores e os professores 

responsáveis pelos laboratórios de informática de seis escolas da rede 

municipal de Curitiba/PR. Nessas escolas, o computador é utilizado 

frequentemente na prática docente, desenvolvendo atividades através de 

sites e jogos de alfabetização, atividades educativas e a internet de modo 

geral. 

 A partir dessa pesquisa, as autoras perceberam que houve avanços 

significativos quanto às habilidades de leitura e oralidade, no 

reconhecimento, no registro de letras e palavras e, além disso, refletiu na 

coordenação motora, na atenção e raciocínio das crianças. Assim, “o uso 

do laboratório traz contribuições para a alfabetização por ser um recurso 

interativo, lúdico e que desperta o interesse dos alfabetizandos, 

facilitando, assim, a aquisição de conhecimentos” (BINOTTO; SÁ, 2014, 

p.327). No entanto, apesar das autoras reconhecerem as potencialidades 

que as tecnologias podem oferecer para a educação, elas destacam que 

apenas fazer uso do computador é insuficiente, é preciso ir além e 

compreender quais as possibilidades de sua utilização para a constituição 

do conhecimento. 

Nessa mesma linha, Rejane Bianchini e Fabiane Fruet (2012) 

investigaram a integração das tecnologias nos processo de alfabetização e 

letramento, analisando suas repercussões para o ensino e aprendizado de 

crianças com idade entre 07 e 09 anos em uma escola municipal de 

Lajeado/RS, onde o laboratório de informática é utilizado frequentemente 

pelos docentes. E as atividades desenvolvidas no computador privilegia, 

em sua maioria, a apropriação do sistema de escrita alfabética, através de 
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jogos digitais. Por meio deste estudo, ficou evidenciado que “as atividades 

potencializaram os processos de alfabetização e letramento porque 

permitiu que os alunos explorassem muitas habilidades, em especial, a 

oralidade, a escrita e a leitura” (BIANCHINI; FRUET 2012, p. 01). 

Assim, para elas, não é mais possível para a escola ignorar a 

potencialidade das tecnologias e seus benefícios para os alunos, pois estes 

já vêm ao mundo abertos para a construção de novos conhecimentos. 

A escola pode funcionar como um meio de confluências, ajudando 

a buscar e reconhecer informações úteis para a formação dos jovens e 

adolescentes em fase de escolarização inicial. No entanto, as tecnologias 

não podem ser tomadas como algo em si mesma, isto é, como a panaceia 

que resolverá todos os novos problemas no campo educacional escolar, 

mas deve ser entendida em suas potencialidades para ensinar ao mesmo 

tempo em que não deixa de situar a criança no mundo contemporâneo. O 

século atual tem exigido uma escola aberta às novas formas de 

conhecimento. Os professores não têm perdido sua importância frente à 

democratização das fontes de informação, mas tem ganhado outro lugar, 

redirecionando as práticas pedagógicas para um aluno, tecnologicamente 

ativo. 

Nessa direção, Santos (2006) desenvolveu uma pesquisa bastante 

representativa acerca do processo de aprendizagem da leitura e escrita 

mediadas pelas tecnologias. A autora analisou, sob uma perspectiva 

dialética, 06 professores e 30 alunos do 1º ao 5º ano dos anos iniciais do 

ensino fundamental da Escola Amélia Rodrigues, em Salvador, que 

participavam do Projeto de Tecnologias Inteligentes (PETI). O projeto é 

uma proposta pedagógica inovadora que foi implementada na capital 

baiana e abrangeu uma totalidade de 53 escolas da rede municipal de 

ensino, objetivando promover a cultura tecnológica a partir da perspectiva 

da internet, promovendo a criação, autoria, e a construção do 

conhecimento (SANTOS, 2006). 

Os dados apresentados na investigação demonstram progressos 

expressivos na leitura e escrita de crianças quando se utilizam do 

computador no espaço escolar. As interações dos educandos com as 
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diversas possibilidades disponíveis na web permitiram a “construção de 

conhecimentos com relação à aprendizagem da leitura e escrita, uma ação 

que transpõe o simples ato de ler e escrever para a compreensão do 

indivíduo acerca da sua existência humana, enquanto sujeito histórico, 

político e social” (SANTOS, p. 108, 2006). Assim, é necessária a 

superação das abordagens simplistas, que reduzem todo o trabalho 

educativo com as tecnologias à formação de mão de obra qualificada para 

o mercado de trabalho. Superar essa perspectiva passa pelos professores, 

principais agentes educativos; assumindo uma postura reflexiva da 

realidade, sendo investigador da prática docente, e construindo caminhos 

para uma nova visão de educação que contribua para a formação de 

sujeitos autônomos. 

Compreendemos, dessa maneira, que a articulação entre o 

processo de alfabetização e as tecnologias da informação e comunicação 

oferece valiosos instrumentos que podem contribuir para a ampliação das 

práticas pedagógicas alfabetizadoras, ao passo que contribui para a 

democratização do acesso para o público que ainda não dispõe de tais 

recursos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Este estudo trouxe à tona discussões sobre as novas tecnologias da 

informação e da comunicação no processo de alfabetização, apontando e 

refletindo sobre as potencialidades das TIC’s para a apropriação da leitura 

e escrita no âmbito da escola pública brasileira.  O estudo nos revelou que 

aliar as tecnologias no momento da alfabetização permite o 

desenvolvimento de práticas mais diversificadas e significativas. 

Combinar diferentes instrumentos possibilitou às escolas investigadas 

novos modos de se relacionar com a aprendizagem e, em especial, com a 

língua escrita. Estas reflexões podem contribuir para o entendimento de 

como as tecnologias da informação e comunicação podem realmente 

auxiliar nas aprendizagens das crianças. É a partir dessas situações 
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concretas que poderemos levantar questionamentos e compreender as 

potencialidades das TIC’s no processo de alfabetização. 
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CAPITULO 28 

 

IDOSOS QUILOMBOLAS DO OITERO: SUAS HISTÓRIAS, 

CULTURAS E RESISTÊNCIAS. 

 

 

Anderson Silva Santos80 

Valéria Campos Cavalcante81 

Nayanne Lima Alves82 

João Pedro dos Santos Viana83 

Marcos Paulo de Oliveira Sobral84 

INTRODUÇÃO 

 

Este texto traz um recorte do projeto extensão Contos, Causos e 

Histórias do Oitero85 que nasce como uma tentativa de resgate identitário 

dos moradores da Comunidade quilombola do Oitero/Penedo, pois 

identificamos que muitos moradores, sobretudo os jovens da comunidade, 

não se reconheciam como sendo remanescente Quilombola, ou não 

sabiam o que isso significava, esta realidade foi constatada em visitas a 

comunidade, nas quais podemos ratificar que há entre os moradores da 

comunidade a negação, e até certo ponto, rejeição de se reconhecerem 

como Quilombolas.  

Buscou-se o caminho metodológico de uma pesquisa qualitativa 

baseada nas histórias vidas dos moradores da comunidade. As falas foram 

                                                                 
80  Graduado em Turismo pela Universidade Federal de Alagoas/ U.E Penedo 

(santos.andersonsilva.02@gmail.com). 
81 Professora Orientadora UFAL/ U. E. Penedo (valeria.cavalcante@penedo.ufal.br) 
82 Estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Alagoas/U. E. Penedo (naylinda100@hotmail.com). 
83 4. Estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas – Arapiraca, 

(joaopedrojufra@gmail.com). 
84 5. Professor Orientador da UFAL/ U. E. Penedo (socramsobral@gmail.com).  
85 Oficialmente a comunidade do Oitero possui o nome de Senhor do Bomfim, mas a 

comunidade resiste e se denomina como Oitero. 
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coletadas através da implementação de Círculos de Cultura e Tradição 

(FREIRE, 1987) com os moradores idosos da Comunidade, com intuito 

de ouvir e registrar as narrativas dos idosos da comunidade. 

 Os sujeitos da pesquisa são moradores da comunidade que estão 

envolvidos direta ou indiretamente com o estudo sobre questões de raça e 

cultura. Podemos afirmar que os moradores que interagiram com a 

pesquisa, participaram relatando um pouco das suas culturas, histórias e 

convivências.  Considerando a realidade do quilombo, compreende-se que 

as relações étnico-raciais devem ser discutidas dentro dessas 

comunidades, devendo, portanto, conhecer e implementar as ações 

afirmativas, para que os sujeitos possam vivenciar igualdade de 

oportunidades em nossa sociedade tão excludente, sobretudo para os 

sujeitos idosos  

Diante da dimensão desta pesquisa trazemos aqui um recorte, mais 

especificamente o perfil dos idosos moradores/as da comunidade que 

participaram do projeto nos contando suas histórias. 

 Estrategicamente, traremos neste artigo três pontos que julgamos 

fundamentais para essa discussão, sendo eles: I. Metodologia da 

pesquisa; II. Quilombo do Oitero/Penedo características e 

especificidades, III.  As vozes dos idosos do Oitero – histórico de 

silenciamentos e invisibilidades.  

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Esta investigação se configurou como uma pesquisa qualitativa, 

nos interessou implementar uma pesquisa preocupada em compreender as 

histórias do Quilombo do Oitero, contada pelos seus próprios atores, 

considerando as redes de conhecimentos que foram tecidas nos Círculos 

de Cultura, construídas pelos sujeitos praticantes. Para tanto, utilizamos 

uma abordagem de pesquisa qualitativa, e o percurso metodológico deste 

estudo se desenvolveu a partir das histórias de vida (MEKSENAS, 2002), 

fundamental para compreensão da realidade em foco, considerando as 
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representações elaboradas, as identidades construídas e os saberes 

oriundos da trajetória vivenciada pelos idosos da comunidade. 

Por meio dos Círculos de cultura, baseados em Alves (2008) 

propomos o desafio de: “narrar a vida e literaturalizar a ciência” (p. 30), 

o que nos instigou a perceber a comunidade quilombola buscando a 

incorporação de outros conhecimentos e significações a fim de 

compreendermos as complexidades das relações, influências e 

contingências que permeiam os fazeres saberes dos praticantes pensantes. 

Considerando a necessidade de que os moradores do Oitero 

reflitam sobre sua identidade, compreende-se que os círculos de cultura 

nos possibilitou ouvir e debater com os sujeitos da comunidade aspectos 

referentes as origens e culturas dessa comunidade. A nossa intenção com 

os círculos de Cultura com esses sujeitos é dar visibilidade à 

transformação das dimensões concretas da realidade, numa busca 

engajada do historicamente possível “ou daquilo que impossível tornamos 

possível em determinado momento histórico” (FREIRE, 2001, p.232). 

Nos Círculos de Culturas, o diálogo foi assumido como palavra-

ação além de fazer a crítica em forma de discurso se compromete 

concretamente com aquilo que denuncia e/ou anuncia. Nesses círculos de 

cultura abordamos conteúdos e temas que possibilitem a afirmação da 

identidade e consciência negra, saberes quilombolas, história dos negros 

do Brasil e de Alagoas, musicalidade afro-brasileira, contribuições afro-

brasileira na formação do País, religiosidade africana, cidadania e ética.  

Esses encontros serviram para o exercício consciente da cidadania, 

num processo formativo que configura-se como atividade humana 

desenvolvida de forma intencional e diretiva por sujeitos mediatizados 

pelo mundo (FREIRE, 2001), em um determinado contexto social, ou seja 

momentos de conscientização que podem contribuir para “a tomada de 

uma autêntica ‘consciência de classe’ por parte dos oprimidos” (FREIRE, 

2002, p.164),  nesses círculos de cultura  os atores puderam superar as 

visões parciais e fragmentárias da realidade em que estão inseridos. 

Essa escuta deu-se por meio de narrativas de múltiplas vozes que 

ecoaram num discurso, seja nos círculos de cultura com os idosos/as, seja 



 - 408 -  

no cotidiano vivenciado na comunidade, onde os sentidos foram se 

construindo e se recriando e os sujeitos teceram “[...] seus conhecimentos 

de todos os tipos, buscando discutir, assim, o que poderíamos chamar o 

fazer curricular cotidiano [...]” (ALVES; GARCIA, 2002, p. 17).  

Para compreender as identidades dos idosos quilombolas que 

participaram desta pesquisa foi importante escutá-los, não simplesmente 

para decodificar as suas mensagens, mas para compreender os sentidos 

que foram produzidos em condições determinadas e o que esses sentidos 

têm a ver com o que é/foi vivido pelos sujeitos, suas experiências, suas 

histórias de vida. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO  

 

3.1. Quilombo do Oitero/Penedo características e especificidades 

 

Iniciemos explicando o que entendemos por quilombo, 

fundamentados em Paré, Oliveira e Velloso, (2007) compreendemos 

como: 

 

[...] um local de resistência e da vivência dos africanos que 

aqui chegaram, cumpre um papel fundamental na 

manutenção das formas de produção social, da cosmovisão 

africana e na sobrevivência desta população como 

comunidade negra constituída, com consciência de grupo e 

de origem comum (PARÉ, OLIVEIRA E VELLOSO, 2007, 

P.220-221) 

 

As famílias da comunidade Quilombola do Oiteiro é composta 

1500 famílias que habitam na comunidade e no entorno. O Quilombo do 

Oitero é composto, em sua grande maioria, por famílias nucleares 

(morando juntos pais e filhos), porém existem outras famílias em que 

vivem juntos os avós, os genros, noras, netos. Destaca-se ainda o grande 

grau de parentesco entre a maioria dos moradores da comunidade. 

Na comunidade, há um número muito pequeno de trabalhadores 

que são concursados (professores, serviçais, vigilante, bombeiros e garis). 



 - 409 -  

Quanto ao nível de escolaridade, 40% tem ensino fundamental 

incompleto, 5% tem o ensino médio completo, 50% são considerados 

analfabetos e 5% possuem nível superior.  

No aspecto econômico, o bairro possui um pequeno comércio e 

percebe-se na comunidade uma forte influência do trabalho informal, por 

haver significativa quantidade de trabalhadores que não conseguem 

ingressar no mercado formal.  

As famílias da comunidade são na sua grande maioria de baixa 

renda e muitas sobrevivendo através da agricultura, beneficiárias do 

programa do governo Federal “Bolsa Família”, como complemento 

salarial (este condicionado à frequência escolar). Muitos jovens e chefes 

de família migram em busca de trabalho nos grandes centros urbanos, 

ficando responsáveis pela manutenção do lar às mulheres e os avós 

aposentados/as. 

Ressalta-se ainda a importância da aposentadoria como fonte de 

renda entre os moradores da comunidade, estando muitos jovens 

desempregados na comunidade há muitos trabalhadores informais.  

Como podemos observar, o bairro permanece, há décadas, sem 

investimento em todos os aspectos, só há um posto de saúde, para atender 

a toda comunidade, faltam espaços culturais e de lazer. Outro fator 

agravado pelo descaso dos governantes, no bairro, diz respeito à falta de 

segurança publica, havendo registro de altos índices de violência, como: 

furtos, assaltos, roubos, arrombamentos, porte e consumo de drogas, 

homicídios, porte ilegal de armas, desordem entre outros. 

 

3.2. As vozes dos idosos do Oitero – histórico de silenciamentos e invisibilidades  

 

Inseridos nos cotidianos da comunidade quilombola, numa atitude 

de mergulho no cotidiano, nos permitiu capturar as táticas, os 

saberesfazeres dos idosos quilombolas, compreendendo a comunidade 

como um espaçotempo privilegiado da pesquisa, pois nele desenvolve-se, 

cotidianamente, 
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[...] caminhos que possibilitem compreender a existência 

cotidiana sem exigir a renúncia diante do que ela nos 

oferece, mas, ao contrário, reconsiderar a necessidade de um 

retorno à existência e à linguagem de todo o dia, buscando 

reavivar o contato com aquilo que, na vida comum, irrigado 

pelo fluxo de conversações e narrativas, passa despercebido 

de tão evidente, ou então só se deixa ver na remissão 

incessante de um texto ao outro, de uma narrativa à outra. 

Implica, ainda, assumir os cotidianos escolares a partir das 

redes de relações que aí são tecidas e partilhadas, as quais, 

em referência aos marcos teoricospráticos assumidos, 

incluem tanto os usos quanto as negociações, traduções e 

hibridizações que se enredam nas redes de conhecimentos 

(FERRAÇO; CARVALHO, 2012, p. 13). 

 

Para definirmos a identidade dos idosos quilombolas compreende-

se que as narrativas configuraram-se como um instrumento valioso, por 

articularem de forma consciente experiências, emoções e aprendizagens 

individuais e coletivas vividas em diferentes contextos. Como defende 

Alves (2005), 

 

[...] a prática que interessa é aquela narrada pelos praticantes 

a partir da memória que têm dos processos curriculares 

variados, tanto passados, como presentes, compreendendo 

que as possíveis práticas futuras têm a ver com as marcas 

criadas, conscientes ou não, nesses processos, e a sua 

superação, no confronto com outras tantas práticas 

(ALVES, 2005, p. 02). 

 

Atualmente um aspecto cultural relevante da comunidade é a 

manutenção de valores e tradições familiares, pois na comunidade há 

fortes índices de população de etnia negra, embora haja a resistência de 

alguns de aceitar o fato de ser quilombola, consolidando ainda, uma 

identidade racial e cultural própria, sendo auto definida como 

remanescentes de Quilombo, conforme portaria Nº 177 de 31 de agosto 

de 2012 da Fundação Cultural de Palmares/Ministério da Cultura 

conforme publicação no diário oficial da União de 03/09/12. 
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Considerando o documento acima citado, reconhecemos a 

importância da valorização da memória coletiva, como destaca Certeau 

(1994), ao dizer que: 

 

A memória não possui uma organização já pronta de 

antemão que ela apenas encaixaria ali. Ela se mobiliza 

relativamente ao que acontece – uma surpresa, que ela está 

habilitada a transformar em ocasião. Ela só se instala num 

encontro fortuito, no outro (CERTEAU, 1994, p. 150). 

 

Rompendo com essa visão de inferioridade, nossa pesquisa 

entende esses idosos como sujeitos inseridos em uma realidade concreta 

específica, com diferentes anseios e expectativas culturais. Essas pessoas 

são detentores/as de muitas histórias vivenciadas pela comunidade, no 

entanto, essas histórias não estão registradas, assim, permanecem em suas 

memórias, conforme os próprios idosos nos informam: 

 

[...] Aqui minha filha temos muitas histórias dos antigos, 

mas só que essas histórias nunca forma escrita, está tudo na 

nossa cabeça, foram nossos pais e nossos avós que nos 

contaram, por isso acabamos esquecendo muita da nossa 

tradição, o tempo passa e aí acabamos esquecendo (FALAS 

DOS IDOSOS COLETADAS ATRAVÉS Dos CIRCULOS 

DE CULTURA, 2017). 

 

Como podemos perceber a cultura desses idosos, como foi apenas 

passada verbalmente acabou se perdendo com o passar dos tempos, 

entendo cultura baseados em Rodrigues (2008, p.18), quando afirma que 

“a cultura é como um mapa que orienta o comportamento dos indivíduos 

em sua vida social”. Ao refletir sobre o que é viver em sociedade e 

produzir cultura, depararemos com um sistema de dominação de uma 

lógica simbólica em que os indivíduos se comportam de acordo com ela e 

muitas vezes sem se dar conta disso (RODRIGUES, 2008). Assim, a 

cultura nos torna o que somos ao crescemos no ambiente o qual vivemos. 

É uma forma peculiar de cada povo para determinar cada diferença em 

relação aos costumes e sua identidade cultural. 
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Compreendemos, portanto que o processo cultural da comunidade 

do Oitero provém, sobretudo, de um amplo campo de relações sociais 

estabelecidas entre os sujeitos da comunidade com a sociedade penedense, 

uma vez que acreditamos que é através da cultura, que homens e mulheres 

criam as regras, possibilitando, a comunicação entre os sujeitos e os 

grupos que estão inseridos, assim, eles se inserem ao meio podendo 

modificá-lo.   

Assim, podemos afirmar que, para além do quilombo, a vida 

coletiva dos quilombolas do Oitero lhes permitiu vivenciar várias relações 

culturais com as pessoas de Penedo e dos grupos sociais diversos que 

habitam a cidade, em algumas situações as relações eram respeitosas, no 

entanto as principais relações eram baseadas em preconceitos e 

discriminações, sobre esse aspecto muito foi dito nos círculos de cultura 

com os idosos da comunidade: 

 

[...] Bem aqui em Penedo muitas pessoas tinham 

preconceito contra nossos pais, nossos avós, minha mãe 

contava que as pessoas da cidade não vinham aqui na 

comunidade, antes do calçamento, diziam que era lugar de 

pobre de preto, agora melhorou. Minha mãe dizia que o mais 

difícil era com as mulheres, (FALAS DOS IDOSOS 

COLETADAS ATRAVÉS DOS CIRCULOS DE 

CULTURA, 2017).. 

[...] muita gente não dava emprego para quem morava aqui, 

essas pessoas diziam que não queriam dar emprego para 

gente de cor. Até mesmo para trabalhar de doméstica era 

difícil, por isso lavamos muita roupa de ganho, muitas 

mulheres daqui lavavam roupa para fora, para ganhar 

dinheiro, (FALAS DOS IDOSOS COLETADAS 

ATRAVÉS DO DOS CIRCULOS DE CULTURA, 2017). 

 

Como se pode observar nas falas acima, quando o tema é mercado 

de trabalho percebe-se no país a forte presença do sexismo e racismo tão 

presentes nos espaços institucionais, tudo isso reforça a segregação e as 

desigualdades no mercado de trabalho, que incorrem em diferenças 

salariais.  Essas formas de marginalização refletem em graves violações 

dos direitos sociais, econômicos e culturais das mulheres negras, neste 

sentido entendemos as mulheres negras no Brasil sofrem todo tipo de 
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negação e invisibilidades, sendo assim elas não podem usufruir de todos 

os direitos como cidadãs. Nesse sentido, o Dossiê das mulheres negras no 

Brasil (2013) aponta que:  

 

O reconhecimento dessa invisibilidade, bem como o 

questionamento e embate promovido pelo feminismo negro, 

permitiu perseguir uma visão mais plural do debate de 

gênero e das perspectivas de subordinação a que estavam 

submetidas mulheres negras. Neste contexto, a percepção da 

vivência de uma “dupla discriminação” experimentada por 

estas mulheres se tornou bastante discutida, respaldada pela 

expressiva desigualdade que estrutura o espaço social destes 

sujeitos e pelas denúncias do movimento negro (BRASIL, 

2013, p.110). 

 

Analisando o contexto da pesquisa podemos ressaltar que essas 

falas demonstram o processo exclusão por quais esses sujeitos, e seus 

antepassados foram submetidas, sobretudo as mulheres. Neste sentido, 

percebe-se que ao sentirem-se excluídos/as da sociedade penedense 

muitos quilombolas negaram suas origens como forma de camuflar sua 

identidade. Acreditando que somos educados pelo meio socioculturais 

para enxergar certas diferenças, as quais fazem parte de um sistema de 

representações construído socialmente por meio de tensões, conflitos, 

acordos e negociações sociais. Conforme afirma Rodrigues (2008): 

 

[...] o fato é que, uma vez constituídos, os sistemas de 

representações e sua lógica são introjetados pela educação 

nos indivíduos, de forma a fixar as similitudes essenciais 

que a vida coletiva supõe, garantindo, dessa maneira, para o 

sistema social, certa homogeneidade [...] (RODRIGUES, 

2008, p. 19). 

 

No caso específico deste grupo social, podemos observar que a 

ruptura com as tradições dos antepassados foi forjada a partir da 

hierarquização étnica existente no município que foram forjadas no 

contexto das relações sociais, leia-se sistema de escravidão em que as 

relações entre brancos e negros se deram no interior desta sociedade 

(RODRIGUES, 2008).  
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Assim, nos círculos de cultura realizados na comunidade serviram 

para o exercício consciente da cidadania, em um processo formativo, 

configurando-se como atividade humana desenvolvida de forma 

intencional e diretiva por sujeitos mediatizados pelo mundo (FREIRE, 

2001). 

 Esse posicionamento, em relação à reconstrução da história por 

meio das vozes silenciadas, advém de pressuposto de que os fatos que não 

foram registrados pelos documentos oficiais têm na história vida a 

oportunidade de serem contados por meio de moradores e moradoras da 

comunidade do Oitero/Penedo. 

 

3.3. Passado e presente - Culturas e resistências   

 

Reafirmamos que a identidade negra é fortalecida principalmente 

pela tradição oral, visto que essa forma de preservação do conhecimento 

histórico é muito presente nas comunidades africanas, promovendo os 

saberes e a troca de experiências. 

Dentro do contexto de resistência da tradição oral, constatamos em 

nossa pesquisa que muitos idosos/as idosas da comunidade estão inseridas 

em movimentos culturais através da dança passando sua cultura deixada 

pelos antepassados. Dentre essas danças na comunidade podemos 

constatar a presença da Baianada, coco, pastoril e a dança da peneira. 

Considerando esse conceito, ressaltamos um trabalho cultural muito 

importante na comunidade realizado por um grupo de mulheres idosas da 

comunidade do Oitero, que resistem culturalmente e passam seu legado 

para os mais jovens, lhes ensinando as danças e cantos tradicionais da 

comunidade.   

Diante dessa constatação, podemos afirmar que os idosos ao 

ensinar, aprender e praticar a dança com os jovens estão reafirmando uma 

forma de resistência cultural na comunidade, conforme muitos idosos 

reafirmam:  

 

[...] Eu estou tentando ensinar algumas coisas para as 

crianças daqui, estou ensinando a dança de pastoril que é 
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muito importante pra nossa comunidade. Aqui nós já 

tivemos vários grupos de pastoril (FALAS DOS IDOSOS 

COLETADAS ATRAVÉS DOS CIRCULOS DE 

CULTURA, 2017). 

 

Considerando, que todos possuem saberes, mas que são 

incompletos e inacabados (FREIRE, 2001), sempre há uma busca pelo 

aprender, e sempre existindo um tempo para isso, pois não há fim para o 

ato da aprendizagem enquanto houver vida, e tal aprendizagem também 

se dá através das relações interpessoais, no diálogo, através dos processos 

rituais da cultura de uma comunidade tradicional Quilombola do Oiteiro. 

Diante de nosso mergulho na comunidade do Oitero podemos 

perceber que a cultura de origem afro-brasileira é forte e permanece na 

comunidade superando obstáculos através das gerações, como proibições 

passadas relacionada a dança. Hoje as danças e músicas específicas dos 

moradores mais velhos permanecem presente, de maneira fortalecida na 

comunidade do Oitero, Penedo, Alagoas. 

Encontrar sentidos nas “artes de fazer” dos idosos do Oitero exigiu 

considerar a legitimidade dos saberes e valores que permeiam as práticas 

subterrâneas da comunidade quilombola, suas estratégias e táticas 

próprias, em busca da compreensão dos usos que fazem de seu 

desenvolvimento (CERTEAU, 1994, p. 142). Consideramos que toda 

atividade humana é cultura, mas ela não o é, necessariamente ou, não é 

forçosamente reconhecida como tal. 

Não tentamos, portanto, classificá-los e subjugá-los a tempos, 

situações socioeconômicas, ou a um espaçotempo futuro e mitificado, 

idealizado.  

 

Esta é a razão pela qual ao perceber um fato concreto da 

realidade sem que o ‘ad-mire’, em termos críticos, para 

poder ‘mirá-lo’ de dentro, perplexo frente à aparência do 

mistério, inseguro de si, o homem se torna mágico. 

Impossibilitado de captar o desafio em suas relações 

autênticas com outros fatos, atônito ante o desafio, sua 

tendência, compreensível, é buscar, além das relações 

verdadeiras, a razão explicativa para o dado percebido. Isto 

se dá, não apenas com relação ao mundo natural, mas 
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também quanto ao mundo histórico-social (FREIRE, 1983, 

p.29). 

 

Assim, percebemos que os/as idosos/as quilombolas do Oitero, 

trazem toda sua ancestralidade no seu falar, cantar e dançar. Acreditamos 

que tudo isso fortalecidas pela herança dos seus antepassados africanos. 

Nesse percurso esses idosos transmitem seu legado cultural para nova 

geração, através da dança do pastoril, guerreiro, reisado, não deixando 

morrer essa cultura afrodescendente.  

Considerando que toda atividade humana é cultura, mas ela não o 

é, necessariamente, ou, não é forçosamente reconhecida como tal, pois, 

“para que haja cultura, não basta ser autor das práticas sociais; é preciso 

que essas práticas sociais tenham significado para aquele que as realiza.” 

(CERTEAU, 1994, p. 142). 

Compreendemos, assim, a importância desses sujeitos idosos na 

comunidade, que utilizam táticas para passar adiante os conhecimentos 

dos seus antepassados quilombolas para a juventude.  Concebemos as 

táticas na concepção de Certeau (1994), como ações realizadas para 

enfrentar as circunstâncias do cotidiano, sem a possibilidade de um 

pensamento estratégico, sem uma visão ampla dessas circunstâncias e sem 

um espaço próprio de ação, o que só é permitido aos que têm o poder 

hegemônico sobre este espaço.  

 Percebemos um forte sentimento de resistência cultural por parte 

do grupo cultural liderados por idosos, sobretudo as mulheres, que se 

envolvem com danças e cânticos da/na comunidade. Neste aspecto, essas 

idosas quilombolas, envolvidas na pesquisa, inventam o cotidiano com 

mil maneiras de “caça não autorizada”, escapando, silenciosamente, a essa 

conformação (CERTEAU, 1994). Essa invenção do cotidiano se dá ao que 

o pesquisador chama de “artes de fazer”, “astúcias sutis”, “táticas de 

resistência” que vão alterando os objetos e os códigos, e estabelecendo 

uma (re) apropriação do espaço e do uso ao jeito de cada um. 

Diante do exposto, entendemos que a construção de 

conhecimentos nesta pesquisa nos mostrou a realidade dos idosos do 

Oitero, é um novo estar na comunidade, novo olhar mais justo, que 
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procura contribuir concretamente, atuando, buscando humanizar pela 

simetrização das relações socioculturais e econômicas presentes na 

comunidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Neste trabalho apresentamos um pouco da experiência vivenciada 

quilombo do Oitero Penedo/Alagoas, como recorte apresentamos o perfil 

dos idosos do Oitero, Há que ressaltar que o perfil aqui descrito diz 

respeito aos idosos que participaram da pesquisa Contos Causos e 

Histórias do Oitero, a escolha por esses sujeitos deve-se ao fato de 

compreendermos que eles são presenças de resistência e preservação da 

cultura na comunidade.  

Compreendemos ainda que, esses sujeitos resistem ao 

silenciamento expondo seus saberes através dos seus cantares, danças e 

histórias contadas. Entre os aspectos da tradição e cultura na comunidade 

do Oiteiro, destacamos as músicas, contos, causos, lendas urbanas, 

histórias de trancoso, entre outros.  

Entre os aspectos da tradição e cultura na comunidade do Oiteiro, 

destacamos as músicas, contos, causos, lendas urbanas, histórias de 

trancoso, entre outros. Trata-se, então, de uma coletânea de informações, 

passadas de geração em geração, como valiosas ferramentas para garantir 

a identidade desses sujeitos. 

 Percebemos que as idosas quilombolas do Oitero, trazem toda sua 

ancestralidade no seu falar, cantar e dançar, acreditamos que tudo isso 

fortalecidas pela herança dos seus antepassados africanos. Essas 

mulheres, mesmo que de maneira inconsciente usam a tradição oral para 

dar continuidade as história do quilombo do Oitero e consequentemente 

preservar sua cultura. Assim, compreendemos a importância desses 

idosos/as na comunidade, que utilizam táticas para passar adiante os 

conhecimentos dos seus antepassados quilombolas para a juventude. 
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CAPITULO 29 

 

O PROCESSO DE INCLUSÃO NOS INSTITUTOS FEDERAIS: A 

ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM 

NECESSIDADES ESPECÍFICAS (NAPNE) 

 

 

Márcia Rafaella Graciliano dos Santos Viana86 

Gessika Cecília Carvalho87 

Michelle Santana de Oliveira88 

Elisnando Correia Ferreira89 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inclusão é um desafio para todos os Institutos Federais, e no 

IFAL Campus Murici a realidade não é diferente. Desde sua implantação 

no campus, houve inúmeras discussões e debates com os servidores, com 

o intuito de apresentar o NAPNE – Núcleo de Apoio às Pessoas com 

Necessidades Específicas – e conversar sobre suas futuras ações. Nesse 

contexto, foi possível perceber nas expressões dos servidores as 

preocupações quanto à inclusão dos alunos com deficiência no Instituto. 

Na ocasião o campus já tinha alunos com deficiência, mas naquele exato 

momento algumas barreiras à implantação desse processo, de maneira 

mais efetiva através do NAPNE, foram impostas. Contudo, foi unânime a 

certeza de que é inadiável tratar dessas questões, pois a inclusão dos 

                                                                 
86 Professora do Instituto Federal de Alagoas, campus Murici. Mestre em Educação pela 

UFAL. rafaellagraciliano@hotmail.com 
87  Professora do Instituto Federal de Alagoas. Doutora em Sociologia pela UFPB. 

gessikacecilia@hotmail.com 
88 Aluna do curso de Agroindústria do Instituto Federal de Alagoas, campus Murici. 

michelesantana327@gmail.com 
89 Aluno do curso de Agroindústria do Instituto Federal de Alagoas, campus Murici. 

elisnando.ferreira@hotmail.com 
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alunos com deficiência na escola é uma realidade e precisa ser pensada 

em conjunto com a comunidade escolar. 

Sobre isso, COSTA (2011) discorre: 

 

O ambiente educacional precisa de maneira urgente 

colocar-se frente a essa nova realidade, entendemos que 

o processo acontecerá de forma gradativa e lentamente, 

porém o mais importante é que vamos sentindo aos 

poucos essa mudança. Precisamos promover ações que 

atenda e garanta o processo de aprendizagem do aluno. 

(COSTA, 2011, p. 36). 

 

O governo federal, através de políticas públicas voltadas à 

Educação Profissional, tem formulado e implementado programas 

educacionais inclusivos que buscam diversificar o desenvolvimento de 

ações de caráter social e que favoreçam o acesso à modalidade de ensino 

profissionalizante. O INEP (BRASIL, 2008), ao enfatizar os pressupostos 

que acompanham a expansão da rede federal profissional, no VIII 

Simpósio da série Educação Superior em Debate, destacou: “queremos 

uma educação plena que inclua em seu olhar e em suas temáticas - afro-

descendentes, indígenas, mulheres, populações ribeirinhas, pescadores, 

marisqueiras, portadores de necessidades especiais” (grifo nosso). Tais 

pressupostos articulam-se na perspectiva da construção de uma política 

pública de educação profissional e tecnológica para o Estado brasileiro.  

Relacionamos alguns dos programas governamentais de cunho 

sócio educacional que visam à formação na Educação Profissional. Entre 

eles encontramos: O Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (Proeja); O Programa e-TEC BRASIL - Educação 

Profissional a Distância; O Programa Mulheres Mil; O Programa Brasil 

Profissionalizado e destacamos, nesse contexto, em meio a essa política 

pública do MEC, sua ação através do Programa de Educação, Tecnologia 

e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais - TEC NEP.  
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O TEC NEP, ao ser instituído em junho no ano 2000, estava 

vinculado à SETEC e à Secretaria de Educação Especial - SEESP, do 

Ministério da Educação. Esse órgão se propõe a consolidar os direitos dos 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), ao visar o 

acesso desses alunos aos cursos regulares dos Institutos Federais, como 

também à sua permanência na escola e à inserção com sucesso no mercado 

de trabalho (BRASIL, 2006). Como parte da construção da política da 

educação inclusiva, suas atividades também estão relacionadas ao ensino, 

à pesquisa e à extensão. 

Na ampliação dos espaços educativos inclusivos, conforme o 

proposto pelo TEC NEP, entre outros aspectos, consta no novo Estatuto 

dos Institutos Federais (Resolução nº 1, de 31 de agosto de 2009), a 

adoção da educação inclusiva no ensino profissional. De acordo com a 

SETEC (BRASIL, 2010), a abertura desses espaços se dá pautado no 

projeto do NAPNE, que deve fazer parte da estrutura organizacional dos 

Institutos Federais por todo o país. Considerando que, ao observar a 

Portaria nº 29/2010 no Art. 3º, os Grupos Gestores do TEC NEP a nível 

Central, Regional e Estadual, podem contar com o assessoramento técnico 

dos Núcleos e de outros especialistas necessários à construção de um 

Projeto Político Pedagógico (PPP), embasado na “educação para a 

convivência”. A “educação para a convivência”, defendida pelos 

NAPNEs em cada campus dos Institutos Federais, busca desenvolver uma 

prática educativa que leve à inclusão dos alunos com Necessidades 

Específicas perante a sociedade, ou seja, que haja um ambiente natural de 

convívio envolvendo a participação de todos os alunos, seus pais e/ou 

responsáveis, a comunidade escolar e, por fim, a comunidade em geral.  

Nos objetivos do NAPNE, além da cultura da “educação para a 

convivência”, estava a aceitação da diversidade, na busca da quebra das 

barreiras arquitetônicas, educacionais, atitudinais e de comunicação, ao 

criar parcerias e articulações com a comunidade civil e escolar, ao buscar 

articular e envolver sociólogos, psicólogos, supervisores, orientadores 

educacionais, técnico-administrativos, docentes, discentes e pais. 

(BRASIL, 2010).  



 - 423 -  

Os valores do NAPNE foram adaptados da Declaração de 

Salamanca (1994), valores de uma escola inclusiva universal e para todos. 

Vejamos:  

 

Toda pessoa tem direito fundamental à educação com 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 

aprendizagem; As características, interesses, habilidades 

e necessidades de aprendizagem são únicas; Os sistemas 

e os programas educacionais devem considerar à 

diversidade de tais características e necessidades; 

Pedagogia centrada no aluno com necessidades 

educacionais especiais no acesso à escola regular; 

Escolas regulares com meios mais eficazes de combater 

atitudes discriminatórias ao criar comunidades 

acolhedoras numa sociedade inclusiva com alcance da 

educação para todos.  

 

Sobre o processo de implantação do NAPNE em Alagoas, as 

discussões tiveram início no ano de 2012. O IFAL estava em pleno 

processo de expansão e foi instituída, sob orientação da SETEC, uma 

comissão para elaboração da Resolução 90  Interna que legalizasse o 

NAPNE. Na ocasião, poucos campi foram representados nesta comissão, 

mas o Campus Murici esteve presente na elaboração desse documento 

com a presença da Assistente Social e da Pedagoga.  

Para o funcionamento do NAPNE, a sistemática constitui-se a 

princípio de um coordenador e um vice-coordenador. A função do 

Coordenador do NAPNE é articular os diversos setores da instituição nas 

diversas atividades relativas à inclusão dos alunos com NEE, definindo as 

prioridades e todo material didático pedagógico a ser utilizado. Além de 

gerenciar a assistência técnica e o desenvolvimento de parcerias com 

instituições/organizações que ministram educação profissional para 

alunos com NEE, órgãos públicos e outros afins cuidam também da 

divulgação de informações, eventos, etc. (BRASIL, 2010).  

                                                                 
90 Resolução Nº45/CS, de 22 de dezembro de 2014 no Instituto Federal de Alagoas – 

IFAL, que tem a finalidade de incentivar, mediar e facilitar no processo de ensino e 

aprendizagem de alunos com necessidades específicas. 
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Os componentes do NAPNE têm como função subsidiar o 

Coordenador do Núcleo em suas atividades, bem como sugerir ideias, 

apresentar demandas e propostas, além de solicitarem adaptações que 

garantam o acesso e a permanência do aluno com NEE e facilite seu 

encaminhamento ao mundo do trabalho, participando também de todo o 

planejamento, execução e avaliação das ações do NAPNE (BRASIL, 

2010). 

Entendemos que o NAPNE, ao ser parte do Programa de 

Educação, Tecnologia e Profissionalização (TEC NEP) da Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação 

(MEC) e ao ter uma política pública educacional inclusiva, que busca a 

melhoria do atendimento aos alunos com NEE, proporcione inúmeras 

possibilidades de uma movimentação interna no Campus Murici tanto no 

âmbito de ensino como de pesquisa e extensão.  

Acreditamos que para a efetivação de uma escola inclusiva, 

necessitamos de uma política inclusiva de qualidade, onde as 

oportunidades sejam as mesmas para todos, que atenda aos alunos sem 

nenhum tipo de discriminação e as diferenças sejam valorizadas. Tendo 

clareza que a escola existe para promover educação para todos, através de 

condições favoráveis onde a aprendizagem seja permitida sem obstáculo 

algum e de forma justa e igualitária a todos os alunos, temos que encontrar 

meios para a realização desse objetivo. Na realização de debates em grupo 

e estudos sobre relatos de experiências de docentes e alunos com 

deficiência, ficou evidente que as modificações e adequações necessárias 

mais importantes nesse processo dizem respeito a questões atitudinais, 

que envolvem não apenas os alunos com deficiência, mas aos seus pares 

sem deficiência, seus familiares e principalmente os professores, que são 

peças fundamentais para o sucesso do processo de inclusão.   

É certo que por vezes observamos um certo comodismo entre 

alguns servidores, o que de fato incomoda aqueles que já abraçaram a 

causa e que se predispõem a contribuir com o que for possível. Mas é certo 

também que essa inquietação só tem a favorecer o processo de inclusão. 

O desafio dos componentes do NAPNE é promover a mudança de 
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“atitude” que todos os envolvidos com a educação precisam ter diante do 

processo de inclusão, que para ser efetivado depende de todos. Enquanto 

NAPNE é preciso despertar na comunidade escolar um olhar para as 

possibilidades e não apenas para as limitações, ou seja, a missão é 

direcionar o olhar de todos para a educação inclusiva. 

 

1. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi classificada como exploratória-explicativa, com 

exposição de práticas de políticas inclusivas que irão propiciar a 

compreensão de como tem se dado o processo de inclusão no Campus 

Murici a partir da divulgação de ações do NAPNE Murici no âmbito do 

ensino, pesquisa e extensão.  

Nesse sentido, Gil (2008) garante que a dimensão exploratória e 

explicativa de um estudo é fundamental, pois têm como preocupação 

central destacar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos. Em virtude da natureza ‘diferenciada’ desse 

estudo e dos objetivos a serem alcançados, utilizamos o método de relato 

de experiência. Com isso, conseguimos ampliar os olhares para o processo 

de inclusão nos Institutos Federais de Ensino, o que possibilitará, a médio 

e longo prazo, observações sistemáticas que certamente oportunizarão a 

práxis.  

Consideraremos, para apresentação dos resultados, o período 

inicial de funcionamento do NAPNE Murici, que se deu após a divulgação 

da Resolução Nº45/CS, de 22 de dezembro de 2014. A priori, o núcleo 

ainda não tinha sido instituído, não tinha sala e nem componentes 

determinados. No início de 2015, a Assistente Social e então 

Coordenadora do NAPNE, durante uma reunião pedagógica fez a 

divulgação do núcleo e solicitou a participação dos interessados em 

compor a equipe para a primeira reunião oficial do núcleo no Campus 

Murici. Nesse primeiro momento poucos se interessaram, pois ainda não 

sabiam nada a respeito desse órgão e nem demonstraram interesse em 

tratar de questões referentes a pessoas com deficiência. 
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Atualmente, quatro anos após a realização da primeira reunião, o 

NAPNE Murici já possui uma sala própria e uma equipe de trabalho ativa 

e participativa. Vejamos quem compõe o NAPNE Murici atualmente: 

 

Equipe Carga horária 

Assistente Social (Coordenadora do Projeto91) 6 horas 

Docente de Educação Física (Coordenadora do 

Projeto) 

6 horas  

Docente de Sociologia 2 horas  

Docente de Língua Portuguesa 2 horas  

Docente de Desenho 2 horas  

Docente de Filosofia 2 horas  

Psicóloga 2 horas  

Pedagoga 2 horas  

Assistente de Alunos 2 horas 

Técnica em Assuntos Educacionais 2 horas 

Enfermeira 2 horas 

Técnica em Enfermagem  2 horas 

Nutricionista 2 horas 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

2.1 Os professores conhecendo o NAPNE  

 

Os professores ficaram sabendo da existência do NAPNE em uma 

reunião pedagógica realizada no início do ano letivo de 2015. Na ocasião, 

foi feito o convite para que os interessados pudessem compor a equipe. 

Os professores se assustaram com a possibilidade real de receber alunos 

com deficiência em suas aulas. Não que já não tivessem em seu corpo 

                                                                 
91  A Coordenação do NAPNE convoca os componentes para reuniões ordinárias 

mensalmente. 
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discente alunos com deficiência, mas muitos professores, a partir daquele 

dia, começaram a reconhecê-los ou no mínimo a pensar sobre isso. E, de 

forma unânime, em meio às expressões de medo e aflição, todos 

solicitaram formação para saber lidar com a temática inclusão, alegando 

não se sentirem preparados para tal. 

Ainda no ano de 2015 foi feito um levantamento de quem eram os 

alunos com necessidades específicas no Campus Murici e esses dados 

foram repassados aos professores. Atualmente o campus possui em seu 

corpo discente os seguintes alunos com necessidades específicas:  

 

Série Necessidade Específica 

1º Ano TDAH 

2 º Ano Visão Monocular 

1º Ano Dislexia 

1º Ano Deficiência Física 

1º Ano Surdez 

1º Ano Deficiência Intelectual 

1º Ano Deficiência Intelectual 

 

Posteriormente foi organizado um cronograma de formação e a 

primeira palestra foi a respeito do TDAH (Transtorno do Déficit de 

Atenção com Hiperatividade). Nesse encontro estavam presentes 80% dos 

docentes e foi realizada, além da palestra com uma especialista convidada, 

uma exposição sobre a Resolução nº45/cs, de 22 de dezembro de 2014 e 

a Lei nº 13.409 de 28 de dezembro de 2016. 

Para atender a todos e atender melhor, os professores precisam 

mudar e quebrar paradigmas, e a tarefa de mudar exige um árduo trabalho 

de aceitação da nova realidade que se apresenta. Cada escola, ao abraçar 

esse trabalho, terá de encontrar soluções próprias para os seus problemas. 

“As mudanças necessárias não acontecem por acaso e nem por Decreto, 

mas fazem parte da vontade política do coletivo da escola, explicitada no 

seu Projeto Político Pedagógico (PPP) e vivenciada a partir de uma gestão 

escolar democrática”. (ROPOLI et. al. 2010, p. 10).  
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2.2. Os alunos conhecendo o NAPNE  

 

Em cada início de ano letivo, na recepção dos alunos no primeiro 

dia de aula, é feita uma panfletagem entre os alunos de um material 

produzido pelo NAPNE com o intuito de apresentar o núcleo. Além disso, 

a equipe do NAPNE tem um espaço para falar com os alunos e mostrar 

que o NAPNE existe no Campus Murici, que está ativo, onde se encontra, 

quais os objetivos, quem é o público alvo e por quem é composta a equipe. 

O NAPNE, por meio do CRA 92  – Coordenação de Registro 

Acadêmico, tem aplicado um questionário de identificação das 

necessidades específicas no ato da matrícula. Assim, é possível identificar 

quem é o aluno com deficiência e que tipo de necessidade específica ele 

apresenta. Isso serve para os casos de alunos que não entraram pelo 

sistema de cotas. 

A transformação inicia dentro da escola, com o próprio 

reconhecimento do aluno com deficiência e dos demais estudantes, que 

existe um órgão facilitador que irá auxiliar o processo de ensino 

aprendizagem, pois acredita que uma aprendizagem certamente não irá 

contemplar a todos. Esse “abraço de causa”, obviamente, estende-se para 

alunos e suas famílias. Contando com apoio de todos quiçá se conseguirá 

alcançar a equidade.  

 

2.3. Atuação do NAPNE  

 

Sensibilização da comunidade escolar quanto à inclusão e os 

direitos de todos à educação: Além do atendimento e acompanhamento 

dos alunos com necessidades específicas e demandas das instituições, 

estão sendo realizadas atividades de cunho inclusivo com o intuito de 

trazer informação e formação para a comunidade escolar.  

                                                                 
92 No início de cada período letivo, o NAPNE deverá verificar junto ao CRA a relação 

dos alunos identificados na matrícula como alunos com necessidades específicas e 

agendar uma entrevista individual com o aluno; a entrevista deverá levantar o histórico 

escolar do aluno, conhecer suas potencialidades e os recursos que já utiliza e/ou domina. 

Sendo necessário, a família também deverá ser entrevistada. 
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Conteúdos inclusivos na disciplina Educação Física: Tem-se 

trabalhado com os alunos por meio da sensibilização com temáticas 

ligadas à inclusão e valorização da diversidade, utilizando-se de vídeos, 

vivências práticas com estratégias para incluir todos os alunos, cada um 

com suas características, possibilitando a experimentação de modalidades 

esportivas adaptadas e inclusão destas nos jogos internos.  

 

Vivenciando o voleibol sentado 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito Vendado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecendo os tipos de deficiência 
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Cabe salientar que todo aluno do primeiro ano tem, no primeiro 

dia de aula da disciplina Educação Física, uma apresentação sobre o 

NAPNE. E participa, durante a aula, de atividades e dinâmicas que o faz 

refletir sobre a pessoa com deficiência e questões referentes à inclusão no 

contexto escolar. E no segundo ano, no primeiro bimestre, tem como 

conteúdos da disciplina Educação Física: Educação Física Adaptada, 

Educação Física Inclusiva e Esporte Adaptado, o que lhe possibilita o 

desenvolvimento de competências para lidar e aceitar a diversidade. 

Atividades voltadas à formação de professores e técnicos: Foram 

realizadas atividades como: vivências de determinadas deficiências e 

palestras sobre aspectos acerca da inclusão. Tais atividades tiveram a 

finalidade de transformar o contexto escolar, contribuindo para uma 

sociedade em que os cidadãos se reconhecem como parte ativa do 

processo de inclusão.   

 

Formação sobre deficiência visual (foto a direita). 

Formação sobre Deficiência Física (foto a esquerda). 
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Formação sobre TDAH (foto a direita) 

Formação sobre legislação e inclusão (foto a esquerda) 

                         

 
 

Recomendação para adaptações para cada necessidade específica: 

Foram elaborados materiais informativos sobre cada necessidade 

específica e entregues aos professores de todas as disciplinas de alunos 

acompanhados pelo NAPNE. Além disso, a cada bimestre os professores 

recebem o contato do NAPNE, através da aplicação de questionário, para 

consulta a respeito do atendimento que faz a cada aluno com necessidade 

específica, no que concerne à avaliação e à facilitação da aprendizagem. 

Sugestão de aquisições de tecnologia assistiva e materiais 

pedagógicos para os alunos com NEE: O NAPNE Murici ficou 

responsável pela identificação dos equipamentos necessários para 

favorecer a inclusão e facilitar o processo de aprendizagem de pessoas 

com necessidades específicas. Assim, após esse processo, elaborou o 

termo de referência para compra de materiais e equipamentos de inclusão 

para todo o Instituto Federal de Alagoas. 

Promover e apoiar a criação de projetos de pesquisa, ensino e 

extensão na área na inclusão: Os membros do NAPNE desenvolvem dois 

Projetos de Iniciação Científica (PIBIC): ‘Percepção da comunidade 

escolar sobre a inclusão no Instituto Federal de Alagoas’ e ‘Inclusão no 

Instituto Federal de Alagoas: percepções das equipes gestoras’. Executam, 

ainda, dois projetos de ensino intitulados ‘Promovendo a inclusão no 

Instituto Federal de Alagoas: valorização e respeito à diversidade’ e 

‘Diversidade e inclusão: conhecendo a cultura surda’.  



 - 432 -  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando as ações desenvolvidas pelo NAPNE, vinculadas aos 

pressupostos do TEC NEP (MEC/SETEC), podemos perceber que tais 

ações atendem ao preconizado pelo Programa TEC NEP ao promover a 

inclusão educacional partindo de uma visão humanística na busca do 

respeito à cidadania. 

Em se tratando das conquistas e avanços no referente ao processo 

de inclusão no IFAL Campus Murici, consideramos que o NAPNE é um 

divisor de águas. Esse órgão tornou-se um espaço aberto à ampliação de 

ações que envolvam a valorização da diversidade. O núcleo ainda está no 

início de seus trabalhos, porém já consegue ser visto por toda a 

comunidade escolar. Diríamos que para alcançar novos resultados, 

precisam ser planejadas ações cujas práticas estejam articuladas com a 

comunidade escolar, em particular com os professores, para possibilitar 

um maior e melhor resultado à proposta do TEC NEC.  

Cabe ao NAPNE avaliar continuamente os mecanismos de 

atuação, divulgar mais efetivamente o Núcleo na perspectiva em atender 

a um maior número de alunos, bem como ainda considerar os relatos e as 

sugestões dos alunos à necessidade do apoio institucional e a sugestão dos 

professores à aquisição de bens e equipamentos de tecnologia assistiva. 

Cabe também ao NAPNE ofertar cursos à comunidade escolar no intuito 

de eliminar as resistências atitudinais em conformidade com a proposta da 

equipe do Núcleo.  

Ao NAPNE pertence a atuação no sentido de efetivar os propósitos 

do TEC NEP, sob o olhar humanístico-sistemático à melhoria do 

atendimento. É necessário considerar que o atendimento aos alunos com 

necessidades específicas não é puramente o cumprimento de 

determinações legais e/ou normativas, mas sim um conjunto de tomada de 

decisões que almejam o exercício da plena cidadania desses alunos e da 

coletividade.  

Por fim, esse relato de pesquisa promoveu uma reflexão acerca da 

atuação do NAPNE e dos envolvidos nesse processo educativo, na 
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expectativa da contribuição para o repensar e o ressignificar das práticas 

inclusivas na educação profissional tecnológica em meio à educação 

brasileira. Lançamos a democrática proposta, de expandirmos essa 

discussão no meio acadêmico e fora dos muros da escola, na perspectiva 

da troca de saberes, ainda que sejam poucas as pesquisas científicas nessa 

área. 
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CAPITULO 30 

 

PRINCÍPIOS DO PENSAMENTO COMPLEXO E A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DIÁRIA DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA 

 

 

Michelle Padilha Batistella93 

Ettiène Guérios94 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Os estudos realizados, sobre o trabalho docente, antes da década 

de 80 focalizavam o profissional da educação como um transmissor do 

conhecimento. Os cursos de formação docente voltavam-se aos 

conhecimentos da psicologia, da sociologia e dos fundamentos filosóficos 

da educação, na verdade rudimentos selecionados numa perspectiva 

aplicacionista pragmática, que completavam o conjunto de saberes 

necessários para sua boa atuação. (PÉREZ GÓMEZ, 1995). Os estudos 

avançaram e a partir da década de 1980 e 1990, começaram a surgir 

estudos voltados aos saberes docente e o professor passou a ser visto como 

profissional dotado de experiências e habilidades sendo capaz de refletir 

diariamente sua prática em sala de aula. No entanto, por mais que se tenha 

caminhado nas análises sobre a prática do professor ainda temos muito a 

percorrer, pois a prática diária do profissional da educação é repleta de 

incertezas e imprevistos. Edgar Morin apresenta um pensamento capaz de 

auxiliar o professor da educação básica a enfrentar toda a instabilidade e 

incerteza na prática cotidiana em sala de aula. Um pensamento capaz de 

rever nossa condição humana, ser capaz de contextualizar o que se ensina 

                                                                 
93 Mestranda do Programa Pós Graduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino 

(UFPR), Curitiba, Brasil 
94 Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba, Brasil 
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dentro de um contexto global e multidimensional, um pensamento que 

ensine a viver. Mas o que é ensinar a viver? O que é viver? 

 Morin (2015), em uma de suas obras destinada a educação, afirma 

que a palavra “Educação” é forte, pois é a partir dela que se assegura a 

formação e o desenvolvimento de um ser humano. Também diz que a 

educação pode ajudar a nos tornarmos melhores. Pensando nas palavras 

de Morin, ao professor cabe o papel de ensinar a viver assumindo a parte 

prosaica e a parte poética de nossas vidas.  Passamos, a pensar sobre como 

propor aos professores uma mudança de pensamento em relação à 

educação e a correspondente prática diária em sala de aula, e com este 

objetivo, investigamos sobre conhecimentos acerca do pensamento 

complexo que podem auxiliar os professores da educação básica a 

desenvolverem uma prática pedagógica mais significativa, mais conexa, e 

mais vinculada aos alunos. 

 No presente artigo abordamos sobre uma investigação qualitativa 

de natureza interpretativa na modalidade bibliográfica. A sistematização 

do conteúdo das obras selecionadas para comporem este artigo ocorreu 

por meio das categorias denominadas “complementaridade”, 

“convergência conceitual”, “educação” e “prática pedagógica”. A 

modalidade literária é ensaio, aqui entendido como processo investigativo 

analítico reflexivo. 

  Diz-nos Morin (2015) que viver é uma aventura. Nessa aventura 

não cabem verdades absolutas, mas sim as incertezas encontradas no 

percurso. Com isso, o sujeito evolui, aprende se desenvolve no decorrer 

da sua existência e na sua caminhada de vida. Será que a formação do 

professor contempla toda essa dimensão do viver? Neste artigo não 

adentramos o âmbito da formação inicial do professor e, sim, refletimos 

sobre como o pensamento complexo pode auxiliar o professor a enfrentar 

o desafio diário da sua prática pedagógica.  

O pensamento complexo idealizado por Morin é um pensamento 

que une e não separa, é aberto a todas as possibilidades, acolhe o 

inesperado, um pensamento que liga/religa/relaciona e que nos mostra 

infinitas possibilidades sendo capaz de possibilitar uma 
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reforma/transformação na prática pedagógica em sala de aula. O 

pensamento complexo nos faz pensar em uma educação mais humana; o 

sujeito como protagonista da sua aprendizagem e, também, a tão sonhada 

integração entre as áreas. Trabalha simultaneamente com o específico e o 

global, com o uno e o múltiplo, com o estático e o movimento, com a 

ordem, a desordem e a reorganização. 

 

O pensamento que une substituirá a causalidade linear e 

unidirecional por uma causalidade em círculo e 

multirreferencial; corrigirá a rigidez da lógica clássica pelo 

diálogo capaz de conceber noções ao mesmo tempo 

complementares e antagônicas, e contemplará o 

conhecimento da integração do todo no interior das partes. 

(MORIN, 2015, p. 92). 

 

As ideias de Morin possibilitam uma visão complexa, uma 

esperança à formação de docentes preparados para enfrentar a 

complexidade que se dá em situações de instabilidade, de incerteza, de 

ordem, de desordem e coloca o professor como mediador do 

conhecimento. Alguém que irá desenvolver no educando capacidade de 

situar-se no mundo estabelecendo todas as possíveis relações sendo parte 

desse mundo. 

Seguimos levantando indagações sobre a escola em um contexto 

de transformação.  

De que mudanças à escola precisa? De outra organização 

curricular? Sabemos que não é o suficiente, se for imposta verticalmente 

ao professor cuja dinamização curricular tenderá a ocorrer de modo linear, 

provavelmente estática em relação aos movimentos da própria escola. Se 

olharmos para o passado percebemos que reformas curriculares são 

propostas há muitos anos, sem resultados profícuos (MINDAL; 

GUÉRIOS, 2013). Não estamos culpabilizando professores e gestores 

escolares, em hipótese alguma. O que percebemos é que, no tocante a 

organização curricular, se ocorrer externa aos professores, a repetição dos 

resultados tendem a manter o fluxo das últimas décadas (GUÉRIOS, 

2002). Parece-nos o caso de possibilitar aos professores e gestores 
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conhecimentos sobre o significado dos termos “programa” e “estratégia” 

conforme Edgar Morin (1994). 

 De outras metodologias inovadoras de ensino? Também sabemos 

que não são suficientes, se as práticas didáticas que as dinamizam não o 

forem. Guérios (2002) evidencia que propostas metodológicas inovadoras 

se perdem quando a prática do professor frente a elas é linear, repetitiva e 

não é contextualizada. Como diz a autora, de nada adianta metodologias 

de ensino inovadoras se a prática docente não for inovadora. 

De cursos para a formação continuada de professores? Também 

sabemos que não é o suficiente, se impostas verticalmente aos professores, 

dissociadas dos afazeres cotidianos, das particularidades dos diferentes 

contextos educativos. Guérios (2002) e Ponte (1992), entre outros 

pesquisadores, mostram que momentos formais de formação, ou seja, 

aqueles próprios de cursos de formação inicial ou continuada, não surtem 

efeitos se não forem acompanhados de um contínuo movimento de 

reflexão e de relação entre os conhecimentos da profissão e os construídos 

na prática profissional. Nesse caso, entendemos que a fragmentação está 

no conhecimento em si, e deste com o cotidiano profissional.  

 Nesse sentido concordamos que: 

 

O processo formativo de desenvolvimento profissional dá-se 

na tecedura de sua malha constitutiva, em que confluem 

conhecimentos específicos, repertório de saberes, repertório 

de conhecimentos profissionais, em um movimento contínuo 

e não linear em que as emoções, os sentimentos, a imaginação, 

a intuição, a especulação e a subjetividade são também 

componentes. (GUÉRIOS, 2002, p. 178) 

 

1.1. Desafios 

 

Assumir um novo olhar, um olhar complexo em relação à 

educação, significa assumir um posicionamento aberto, no sentido de 

contemplar as incertezas e os imprevistos, os questionamentos e as 

inovações, a singularidade e a complexidade na multiplicidade de relações 

dos sujeitos do contexto educacional. Esse novo olhar é hoje uma 
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necessidade, pois a compartimentalização do conhecimento torna-se 

incapaz de se fazer uma leitura crítica do mundo.  

  Sabemos, por meio dos índices oficiais de avaliação como Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 2015) e (Prova Brasil, 

2015), que precisamos de uma reforma que produza a transformação na 

escola e essa transformação precisa iniciar pelo professor, pois Nóvoa 

(1995) nos diz que a escola tem diversos caminhos, mas todos eles passam 

pelo professor, com o que concordamos e pautamos nossas discussões.  

 Nesse cenário, o professor é fundamental e o modo de conceber 

sua prática educativa é que pode modificar a concepção de uma escola que 

passa conhecimento aos alunos para uma escola que tenha vida. Uma 

escola em que as dimensões pessoais de alunos, professores e do corpo 

gestor sejam consideradas para a constituição de um projeto pedagógico 

que articule respeito à individualidade e pertencimento à coletividade. 

Uma escola em que o professor tenha o papel de ser a ponte entre ela e a 

vida. E se assim for, “conhecimento pertinente”, que é o que é capaz de 

situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em 

que está inscrita (MORIN, 2003, p.15). “Cabeça bem Feita” será 

expressão vocabular estruturante de prática pedagógica que une e não 

separa que associa e não dissocia que contextualiza e engloba 

conhecimento disciplinar e fundamento educativo. No tocante ao ensino 

propriamente dito, nos chama a atenção com os seguintes dizeres:  

 

Devemos, pois, pensar o problema do ensino, considerando, 

por um lado, os efeitos cada vez mais graves da 

compartimentação dos saberes e da incapacidade de articulá-

los, uns aos outros; por outro lado, considerando que a aptidão 

para contextualizar e integrar é uma qualidade fundamental da 

mente humana, que precisa ser desenvolvida, e não atrofiada. 

(MORIN, 2003, pg. 16) 

 

Vivemos em uma sociedade complexa, inserida em um contexto 

tecnológico e globalizada. Tal contexto tem como protagonista, a 

tecnologia no processo científico, na vida social, no cotidiano das pessoas 

nas comunicações em todas as suas possibilidades em nível próximo e 
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planetário. Tal protagonismo modificou as relações dos alunos com o 

conhecimento, possibilitando ao aluno aprender de diferentes formas, 

porém a escola não seguiu o mesmo movimento, insistindo em práticas 

repetitivas.  

O atual modelo educacional, não propicia um campo, segundo 

Nóvoa (1995), “estimulante e inovador” que permita uma formação 

continuada voltada ao contexto educacional atual. Não é possível mais 

trabalhar em um campo desconexo da realidade contemporânea. É preciso 

ir além, se abrir ao novo e ao diálogo reconhecendo oportunidades 

educativas, atuais, que ultrapassem a mera transmissão do conhecimento, 

pois os tempos mudaram e os sujeitos, da escola, também. Entendemos 

que a escola atual, necessita de práticas que transcendam essa mera 

transmissão e que contemplem os sujeitos nas suas diversas 

características, necessidades e possibilidades nos contextos que se 

encontram.  

O modelo de fragmentação em disciplinas é típico da escola em 

que estamos inseridos, que reproduz e perpetua uma visão de mundo 

unilateral, estanque e segmentada, composta por verdades imutáveis. 

Portanto, se faz necessário outra visão acerca do conhecimento, uma visão 

que questione as verdades absolutas das teorias. Morin (2015) nos diz que 

o conhecimento vivo é que conduz a grande aventura da descoberta da 

vida e do homem. É esse “conhecimento vivo” que a ciência clássica 

desconsidera. É esse “conhecimento vivo” que deve conduzir a prática 

docente, pois o mundo está em movimento, um movimento contínuo, sem 

rupturas, sem recomeço, sem fim. O docente deve colocar seus alunos a 

seguir esse movimento, o movimento da vida. Isso é viver e ensinar a 

viver. Nos diz o autor que 

 

Viver é uma aventura que implica incertezas sempre 

renovadas, eventualmente com as crises ou catástrofes 

pessoais e/ou coletivas. Viver é enfrentar incessantemente a 

incerteza, inclusive diante da única certeza, que é nossa 

morte, da qual não conhecemos a data. (MORIN, 2015.p.25-

26) 
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A teoria da complexidade veio abalar a compreensão da ciência 

clássica, uma ciência tida como pura e dona da verdade. Para Morin, a 

ciência deve ser vista como um campo aberto onde não há apenas uma 

visão de mundo, que traz um universo de teorias e de ideias, que valoriza 

o humano e sua cultura. Estabelece diálogo, relações entre todas as partes 

do universo procurando compreender como essas partes se relacionam. 

Sendo assim nenhuma teoria científica está imune ao erro e eles são 

essenciais para o desenvolvimento do conhecimento. Nós, professores, 

estamos sujeitos a erros constantes, pois quando estamos ensinando, 

nossos alunos interpretam de diversas maneiras. Um aluno pode fazer 

inúmeras relações com um único objeto. Outro poderá não conseguir 

estabelecer relação alguma. Tudo dependerá dos movimentos cognitivos 

estabelecidos por ele. Morin chama estes movimentos de inteligência 

geral ou aptidões gerais. Diz ele: 

 

O conhecimento não é um espelho das coisas ou do mundo 

externo. Todas as percepções são, ao mesmo tempo, 

traduções e reconstruções cerebrais com base em estímulos 

ou sinais captados e codificados pelos sentidos. (MORIN, 

2001, p.20) 

 

Do exposto depreendemos que é importante reconhecermos a 

unidade existente entre conhecimento, cognição e aprendizagem e 

proporcionarmos ao aluno condições para que ele consiga mobilizar 

conhecimentos adquiridos e estabelecer relações entre eles e entre eles e 

a vida. Para isso, a escola precisa favorecer o desenvolvimento de aptidões 

para o desenvolvimento da mente, pois assim, o aluno conseguirá fazer as 

mobilizações necessárias para situar determinado conhecimento em seu 

contexto; é a que Morin chama de conhecimento pertinente. Para que o 

conhecimento se torne pertinente é necessário que o contexto, o global, o 

multidimensional se entrelacem numa tessitura sem rupturas. 

 Além disso, a educação atual precisa centrar-se na condição 

humana, pois segundo Morin, a educação do futuro deve estar centrada na 

condição humana e esta não é abordada na escola. O pensamento 

complexo nos mostra que o sujeito está conectado com o global, que não 
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é uma célula desconectada de seu todo. “Conhecer o humano é antes de 

tudo, situá-lo no universo, e não separá-lo dele.” (MORIN, 2001, p. 47). 

Estabelecer diálogo entre o humano e suas múltiplas relações é condição 

urgente para contextualizar toda e qualquer informação no seu contexto, 

pois o ser humano tem uma ligação, forte, com o universo e essa relação 

deve ser valorizada para que faça sentido, caso contraria a ligação 

homem/universo e se tornará obscura. Repensar o sujeito dentro do cosmo 

se torna essencial, pois somos parte dele e, segundo Morin, mantemos 

uma relação de dependência e autonomia com o universo. 

 

1.2. Princípios Metodológicos do Pensamento Complexo 

 

Pensar em método, segundo o Pensamento Complexo, é pensar em 

um caminhar repleto de incertezas. Pensar o método como 

caminho/ensaio é pensar em um caminhar com imprevistos, sendo eles 

acolhidos e repensados constantemente. Pensar o método como 

caminho/ensaio/estratégia é acolher, se abrir ao novo e saber lidar com o 

inesperado. 

 Para educar com base no Pensamento Complexo, o professor deve 

se abrir ao novo, ao inesperado, ao imprevisto, ao diálogo, as relações. Se 

isso não acontecer não conseguirá ensinar o aluno a enfrentar a aventura 

que é viver, pois na concepção de método, segundo Morin, não é possível 

prevermos os obstáculos do percurso, mas é preciso estarmos preparados 

para enfrentá-los. Esta nos parece a grande questão: estarmos preparados 

para uma vida de incertezas, de situações inesperadas, e aprendermos com 

elas. 

 Morin (2003) nos apresenta sete princípios para compreendermos 

o método como um caminho não linear, e, sim, como um movimento que 

se transforma e se renova. São eles: 

 

 Princípio Organizacional: parte e todo se comunicam, se 

complementam. Permite a religação e não a fragmentação. Para Morin é 

impossível conhecer o todo sem conhecer as particularidades de suas 
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partes. Sem partes não há todo, sem todo não há partes. A Fragmentação 

prejudica o conhecimento do todo e das partes. 

 Princípio Hologramático: Uma parte encontra-se no todo e 

também o todo se encontra nas partes. Se retirarmos uma parte do todo o 

todo já não é mais todo. O Todo se constitui com a soma das partes. 

Representação do real contendo a totalidade.  

 Princípio retroativo: movimento que desencadeia ações/outros 

movimentos que podem ser positivas ou negativas. Pode ser um processo 

rápido. 

 Princípio recursivo: movimento maior que o retroativo. No 

recursivo os movimentos de ir e vir se alimentam. Quando esse 

movimento se torna recursivo nada mais é como antes o ir e vir se 

alimentam e se tornam maior a cada ida e a cada volta. Não é um processo 

rápido. 

 Princípio autonomia/dependência: abertura ao ecossistema, pois é 

através dele que nos mantemos vivos. Somos dependentes da natureza, do 

Universo e sem dependência não pode haver autonomia.  

 Princípio dialógico: diálogo entre ideias opostas, não supera as 

contradições, mas promove uma convivência entre elas. O Princípio 

dialógico é o princípio da tensão da complementariedade e do 

antagonismo. 

 Princípio de reintrodução do sujeito cognoscente em todo 

conhecimento: valorização do sujeito com toda sua 

multidimensionalidade. Um sujeito que pensa, um sujeito que age, 

aprende, erra, ensina que constrói e reconstrói num movimento sem fim.  

 Quando se pensa em uma reforma na educação e no professor 

como protagonista dessa reforma, entendemos que os princípios 

metodológicos do pensamento complexo podem contribuir imensamente 

para uma “nova” prática pedagógica.  

Acreditamos não ser possível estabelecer todas as infinitas 

relações que cabem entre o sujeito e o universo, mas temos que reconhecer 

que elas existem. É vital e urgente repensarmos a fragmentação, pois ela 

impossibilita a compreensão do fenômeno todo, permitindo compreender 
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parte dele.  Podemos tomar como exemplo o fenômeno da seca 

nordestina. É um fenômeno que não se pode fragmentar, pois é preciso 

outras visões para entendê-lo. O clima, a cultura, a política, a história, o 

social e o geográfico se conversam e se contradizem o tempo todo. Uma 

única especialização apenas explica parte do problema não abrangendo o 

todo. É urgente refletir sobre a fragmentação do conhecimento, pois é uma 

característica muito forte no cotidiano das escolas e é o professor, na sua 

prática, que impedirá que o aluno tenha uma visão parcial do 

conhecimento, ou seja, entenda parte dele. 

 

1.3. A Escola como sistema 

 

Pensarmos a escola como sistema é pensá-la como unidade 

complexa que se organiza e se reorganiza, interage estabelecendo relações 

entre o todo e suas partes, entre o uno e o diverso. 

 Pensarmos a instituição de ensino como um holograma é pensar 

que, não há parte sem todo e todo sem parte. As partes só poderão ser 

compreendidas através da inter-relação todo/parte num movimento 

retroativo de alimentação e realimentação. O professor consciente dessas 

relações e concebendo o conhecimento a partir da visão hologramática, 

poderá estabelecer um emaranhado de relações, em meio as quais, o 

princípio dialógico acontecerá de maneira natural na sala de aula, pois 

parte e todo não se excluem em nenhum momento e sim se alimentam, se 

retroalimentam, se complementam num processo recursivo infinito.  

 A escola é uma parte de um sistema em que todas suas 

características e particularidades interagem com outros sistemas. Cabe 

aqui, também, pensarmos que a unidade que constitui a parte perde a 

diversidade quando não se inclui no todo. Morin (1991, 2005) nos diz que 

o todo é mais do que a soma das partes, que o todo é menos do que a soma 

das partes e que o todo é mais do que o todo; sendo assim, é elementar 

que a escola, dialogue com sua diversidade e com outros sistemas como 

bairro, cidade, estado, país, continente, planeta. É indispensável ir além, 

inserir o educando na realidade histórica, social, econômica, cultural, 
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politica, religiosa. Para isso, o diálogo entre parte e todo é essencial e é do 

professor o papel principal para a promoção da dialogocidade; é o 

professor que dará vida a toda essa complexidade de relações. É dele a 

função de mostrar ao educando que somos sujeitos planetários e que nossa 

condição humana é primordial para nos situarmos no universo. Como nos 

coloca Morin (2003, p. 47), “interrogar nossa condição humana implica 

questionar primeiro nossa posição no mundo”. 

Uma mudança de atitude é urgente, não se trata de abandonar, 

radicalmente, a forma cartesiana de agir, pensar e até mesmo de produzir 

conhecimento, mas sim refletir sobre práticas que não estão mais dando 

conta de educar os sujeitos para enfrentar a nova sociedade na qual 

estamos inseridos. Cabe aos profissionais a reflexão para um modelo que 

religue o seu fazer pedagógico, cabe uma mudança de atitude e não ter 

medo de se abrir ao novo e ao inesperado. Como nos ensina Morin, cabe 

ensinar a “Viver Bem”, ou seja, racionalizar sem deixar de lado a 

afetividade, alegria, amor, exaltação. Precisamos de uma educação, como 

diz Petraglia (2008, p. 37) em que “eu só existe na relação com tu e é 

quando surge o nós: dos limites e do respeito, na complexidade da vida.” 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acreditamos que a prática docente é um dos mais importantes e 

centrais problemas que necessitam ser enfrentados se almejamos uma 

educação complexa e contextualizada. Defendemos no presente artigo que 

é urgente uma reforma na educação que considere os sujeitos como centro 

do processo educativo tendo como base o pensamento complexo de Edgar 

Morin. Portanto, procuramos analisar como o Pensamento de Morin pode 

auxiliar na prática pedagógica diária do professor em sala de aula. Temos 

consciência que a reforma que desejamos na educação não acontecerá em 

curto prazo, porém é preciso começar a trilhar novos caminhos.  

Voltemos a duas questões iniciais mobilizadoras neste artigo: 

como propor aos professores uma mudança de pensamento em relação à 

educação e sua prática diária em sala de aula? Quais conhecimentos acerca 
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do pensamento complexo podem auxiliar os professores da educação 

básica a desenvolverem uma prática pedagógica mais significativa, mais 

conexa, e mais vinculada aos alunos? Algumas palavras do pensamento 

complexo poderão responder a nossa primeira indagação, são elas: não 

linearidade; união, diálogo; novas possibilidades, novo olhar; construção, 

reconstrução; reforma; reorganização; unidade; diversidade. 

 Nossa segunda indagação é mais complexa. Morin, não nos coloca 

uma receita, algo pronto e acabado, mas nos aguça a procurar novos 

caminhos e percorrê-los enfrentando as incertezas, que nada mais é, que 

um caminhar dentro do processo do conhecimento.  Viver é uma incerteza. 

O Pensamento Complexo não é fechado. É aberto ao diálogo constante. 

Sendo assim, podemos concluir, a princípio, que não há possibilidade de 

educar com base no pensamento complexo sem considerar o Ser humano 

como ser multidimensional pertencente a um contexto global e universal.  

 Não há como falarmos em Pensamento complexo sem 

considerarmos as incertezas do viver. Sem considerar que, para viver, é 

necessário, não apenas os conhecimentos adquiridos, mas uma 

transformação interior protagonizada pelo próprio sujeito durante sua 

caminhada de vida. Como dizia Durkheim, citado por Morin em sua obra 

A cabeça bem feita, o objetivo da educação é criar no aluno uma 

polaridade de espírito que o oriente durante toda a sua vida. 

  Edgar Morin nos aguça a percorrer novos caminhos. Caminhos 

com infinitas possibilidades, repleto de incertezas, que transcendam a 

prática mecânica e que provoque desestabilização que sejam 

transformadoras. De fato, a prática pedagógica diária do professor poderá 

adentrar por inumeráveis caminhos, se regida por conhecimentos 

constitutivos de princípios do pensamento complexo, como nos ensina 

Edgar Morin. 
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CAPITULO 31 

 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: AS CONTRIBUIÇÕES DOS 

GESTORES DAS ESCOLAS MELHORES AVALIADAS EM 2015 

NO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

Jucicleide Gomes Acioli95 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Para uma melhor compreensão dos resultados obtidos nos índices 

educacionais através da Prova Brasil, realizada nas escolas públicas, este 

artigo tenta buscar, na atuação da gestão, as ações que favoreceram esse 

crescimento nas instituições públicas que obtiveram os melhores 

resultados em Alagoas, pois esse estado apresentou índices baixos na 

avaliação em larga escala. Esta pesquisa pretende identificar as escolas 

com índice de desenvolvimento da educação básica/IDEB acima de 7.0, 

assim como, tentar entender como esta evolução aconteceu e quais 

atividades foram responsáveis por este avanço nas instituições em 

destaque. Através disto, compreender as ações que levaram a elevação 

desses índices. Bem como o planejamento, a avaliação, as ações e atitude 

da equipe gestora presentes nas instituições. Além da possível existência 

da autoavaliação institucional presente na escola e a função do conselho 

escolar. 

Como o passar dos anos, a avaliação tomou outras proporções e 

atualmente envolve outros níveis: avaliação em larga escala, avaliação da 

instituição e a avaliação dos alunos em sala de aula. Sejam elas internas 

                                                                 
95  Graduada em Pedagogia (UFAL), especialista em Psicopedagogia (IBESA), 

especialista em Gestão Escolar (UFAL), Mestra em Ciências da Educação 

(Interamericana) e diretora da Escola Municipal Cícero Dué da Silva/SEMED, Maceió, 

Alagoas. 
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ou externas, visam englobar a escola como um todo. Vários conceitos de 

avaliação foram apresentados pelos diversos autores, tais como 

monitoramento, avaliação interna, externa e principalmente a 

autoavaliação. 

Não há como falar em avaliação institucional sem mencionar a 

gestão e seu papel para o desenvolvimento da escola. Por isso, os 

fundamentos da gestão e o papel do gestor da escola pública para um 

avanço na qualidade da educação são muito importantes. Para tanto este 

artigo basear-se nos pensamentos de Luck, Libâneo, Grochoska entre 

outros. Contudo, estabelecendo uma diferença entre as características do 

chefe e do líder e a importância que este profissional exerce no contexto 

da gestão democrática e participativa, além da sua competência para o 

desenvolvimento dos trabalhos propostos. Assim, buscando a colaboração 

da equipe para o trabalho coletivo.  

 

1. METODOLOGIA 

 

A pesquisa realizada e seu percurso metodológico, utiliza-se das 

concepções de Diehl & Tatim, Gonçalves, Chizzotti, entre outros, para 

fundamentar a pesquisa qualitativa, que fora realizada através de 

questionários com perguntas fechadas e abertas, destinado à equipe 

gestora das escolas selecionadas.  

Para Chizzotti, o questionário além de conter perguntas elaboradas 

previamente, de forma sistematizada e sequenciada, constituída através do 

tema da pesquisa e de seus objetivos, possibilita que as pessoas consigam 

responder e opinar, tanto de forma escrita quanto oral. Por isso, a 

importância da clareza na construção das perguntas para que não haja 

dúvida para os informantes. Deve ser uma interlocução bem elaborada, e 

planejada. O pesquisador precisa ter segurança das informações que está 

buscando, nos objetivos, nas questões a abordar, e principalmente como e 

o que pretendem com sua pesquisa. Assim, “é uma tarefa que exige 

critério e planejamento para exaurir todos os aspectos dos dados que se 
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quer obter, sem negligenciar os aspectos essenciais da pesquisa”. 

(CHIZZOTTI, 1998, p. 55). 

Por isso, foi escolhido o questionário com perguntas fechadas e 

abertas. Como também, a análise bibliográfica do tema, aprofundando os 

conhecimentos com base nos teóricos da área. Fontes de dados oficiais 

foram buscadas para conhecer as escolas campo de estudo. Em seguida, 

procedeu-se a escolha por aquelas com nota, no IDEB, acima de 7.0 no 

estado de Alagoas. 

No início da pesquisa constatou-se que as escolas pesquisadas 

pertenciam à zona rural das cidades, em locais de difícil acesso. Observou-

se que a maioria dos profissionais reside próxima a escola. Assim, 

pertence à comunidade.  

Alguns questionamentos surgem ao pensar o papel dos 

profissionais da gestão. Esses agentes compartilham os resultados com 

sua equipe? Qual a contribuição para o ensino e a aprendizagem?  

A pesquisa foi realizada em 08 escolas públicas do ensino 

fundamental localizadas em quatro cidades do estado de Alagoas, Campo 

Alegre, Coruripe, Jequiá da Praia e Teotônio Vilela. Com o objetivo de 

conhecer as escolas do estado com resultados a partir de 7.0 no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).  

As informações foram fornecidas por 01 diretor e 01 coordenador, 

a gestão de cada escola, com um total de 08 diretores e 07 

coordenadores96. Todos atuam no ensino fundamental.  

A pesquisa possibilitou conhecer a visão desses profissionais sobre 

o IDEB e a Prova Brasil e como os resultados desses índices estão sendo 

utilizados no cotidiano escolar em favor do processo ensino-

aprendizagem. 

Todos os envolvidos na pesquisa tiveram explicações sobre o 

trabalho que iria ser realizado e da importância deste para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Dos 15 questionários 

aplicados, todos foram devolvidos corretamente e devidamente 

                                                                 
96 Uma escola não tinha coordenador lotado no momento da pesquisa. 
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respondidos, o que possibilitou uma análise precisa das respostas 

apresentadas. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

Esta pesquisa surgiu dos questionamentos emergentes após o 

resultado do IDEB/2015. Como essas escolas conseguiram alcançar 

índices tão elevados ultrapassando as médias estaduais, municipais, 

nacionais e até as metas para 2021? De que forma conseguiram esse 

destaque? Que trabalho realizam? Buscar uma compreensão a respeito 

desse processo seria fundamental para que outras instituições 

conseguissem compreender essa evolução.  

Os resultados das avaliações externas, bem como o IDEB ou IDH, 

mostram os resultados do sistema como um todo. Assim, não é tão 

somente o desempenho do estudante. Tais dados possibilitam a tomada de 

decisão visando à melhoria da instituição escolar e do sistema de ensino 

no geral. O enfoque será tanto individual quanto coletivo porque a 

melhoria da qualidade não será exclusiva do desempenho em sala de aula, 

deve-se buscar qualidade nas unidades escolares, e em outras instâncias 

superiores. Lucresi enfatiza, no trabalho profissional, a busca pela 

qualidade constante. Para o autor, independente do cargo ou posto de 

trabalho, cada profissional deve observar as múltiplas realidades e 

oferecer o seu melhor desempenho em busca da melhoria da qualidade da 

educação. (2011, p. 263). 

É necessário atentar para os objetivos das atividades realizadas 

para compreender a evolução dos estudantes. Dessa forma, entender se 

aprendeu ou deixou de aprender e buscar encaminhamentos necessários 

para essa evolução. (HOFFMANN, 2014, p. 85-86).  

Libâneo e colaboradores defendem que a utilização desses exames 

faz com que a equipe escolar trabalhe as matrizes de referência. (2012, p. 

255). Assim, invertendo-se tratando essas atividades como a possível 

solução para a educação pois, estão voltadas para a melhoria do ensino. 

Julga-se que os exames serão responsáveis por mudanças na educação de 
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forma mais rápida porque estão voltados para a melhoria nos resultados 

dos alunos.  

Para Grochoska, na realidade social da qual a escola faz parte, o 

gerenciamento escolar propicia que a avaliação nos espaços educacionais 

perca seu foco no processo de melhoria da aprendizagem. Diante disso, o 

enfoque é para os resultados, assim proporcionando ranking, tornando-se 

um instrumento de dominação. (2013, p. 61).  

O pensamento de Luck difere no sentido que é fundamental que os 

resultados das avaliações externas sejam compartilhados com pais, 

alunos, professores, funcionários, políticos, empresários, ou seja, toda 

comunidade escolar. Pois assim, seria possível a análise desses índices e, 

consequentemente, a promoção de mudanças necessárias na educação. 

Dessa forma, almejando organização de políticas públicas e estratégias de 

aprimoramento do ensino no ambiente escolar com foco na sala de aula. 

(2009, p. 07). 

O compromisso, empenho, dedicação, união da equipe, foco na 

aprendizagem, entre outros, foram algumas atribuições relatadas pelos 

gestores para justificar o bom desempenho dos alunos na prova Brasil. 

Apesar do questionário ser individual, as respostas foram semelhantes.  

Coordenadores e diretores ressaltaram pensamentos na mesma linha de 

raciocínio para justificar o bom desempenho dos alunos na avaliação 

externa realizada.  

Muitos atribuíram o sucesso, nas avaliações, a equipe e sua 

importância para o desenvolvimento da escola, o sucesso de seus alunos, 

a integração família-escola, aos projetos de intervenções, ao compromisso 

e responsabilidade dos profissionais da área e o envolvimento sem medida 

dos alunos. Assim, enfatizando que os índices pertencem a um segmento, 

mas é resultado de todos, havendo assim, a valorização da equipe. 

Diretores e coordenadores sozinhos não dariam conta da resolução dos 

projetos, a união, o envolvimento coletivo é substancial na construção e 

definição do plano da escola. (LIBÂNEO et.al., 2012, p. 251-252). As 

relações interpessoais e a boa convivência colaboram para o sucesso da 

equipe. 
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O apoio que a secretaria de educação dispensa às escolas foi 

mencionado pelos gestores, além da parceria com a comunidade e como 

as secretarias somando esforços em prol de uma educação de qualidade. 

A preocupação em alfabetizar os alunos o mais breve possível, 

além de prepará-los para a melhoria da aprendizagem, foi um dos 

destaques. A importância de conscientizar os discentes para a aquisição 

de habilidades e competências para a melhoria da qualidade de ensino, 

também foi uma das justificativas para o desempenho satisfatório, além 

do planejamento do trabalho pedagógico e dos projetos de intervenção. A 

avaliação mediadora deve se fazer constante nas atividades dos alunos. 

Para Hoffmann ela “consiste na ação educativa decorrente da análise dos 

seus entendimentos, de modo a favorecer o alcance de um saber 

competente, a aproximação com a verdade científica”. (HOFFMANN, 

2014, p. 112). 

 Luckesi diz que a aprendizagem significativa necessita do aluno, 

professor e sistema de ensino. Os baixos índices nas avaliações em larga 

escala são de responsabilidade de quem? É importante o foco tanto no 

individual quanto o coletivo, tanto no aluno quanto o ano e o sistema. 

(2011, p. 263) 

Dos oito entrevistados, 03 estão há menos de um ano à frente da 

escola. No entanto, entre os coordenadores a metade está entre 03 e 05 

anos na escola e apenas 01 permanece a mais de dez anos na mesma 

função. Assim, a maioria já atua há algum tempo na escola e tem 

experiência na função que desempenha. Esses profissionais possuem uma 

carga horária de 40h na escola, exceto um diretor que informou ter 50h e 

uma coordenadora que divide sua carga horária em duas escolas da rede. 

Nenhum deles exerce outra atividade profissional. No tocante a forma de 

lotação na função que atua, houve uma variação, 06 diretores e 03 

coordenadores foram enviados pela secretaria de educação, 02 diretores e 

02 coordenadores participaram por processo seletivo e 02 foram 

escolhidos pela própria escola. 

Em relação à estrutura física das escolas, a maioria respondeu que 

era boa. Apenas um diretor respondeu que achava “ótima” e um 
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coordenador respondeu “outro”. Ao observar estas escolas foi possível 

detectar que as instalações, na maioria, realmente são boas. Prédios de 

médio porte, alguns precisando de manutenção. No entanto, ambientes 

limpos, agradáveis, com ocupação significativa dos espaços. Foi 

observado que há necessidade de refeitórios em todas as escolas, com 

exceção de uma unidade, onde a direção improvisou um refeitório com 

material usado na confecção de bancas para feira. O resultado foi 

surpreendente. Nessa mesma escola foram construídos jogos para o 

recreio dirigido com material de sucata.  

Três escolas, aparentemente, estão funcionando em instalações 

improvisadas. Uma delas só possui salas de aulas, cozinha, secretaria e 

um espaço no meio onde os alunos ficam na hora do recreio. Não há 

sequer sala de professores.  

Com relação ao grau de satisfação com o trabalho que realiza, a 

maioria dos diretores respondeu que está satisfeita, enquanto que os 

coordenadores, em quase totalidade, estão muito satisfeitos. Foi notado, 

durante a pesquisa, o brilho no olhar desses profissionais ao relatarem o 

trabalho que desempenham.   

Luck defende que para haver uma melhoria da qualidade do ensino 

perpassando pela melhoria da gestão “torna-se necessário que esse 

profissional desenvolva competências que lhe permita assumir de forma 

efetiva o acervo de responsabilidades inerentes às suas funções”. (2009, 

p. 10). Mesmo diante de dificuldades com a infraestrutura, não houve 

impedimento para o desenvolvimento das atribuições de cada profissional 

que almeja sempre a melhoria da qualidade da educação.  

As escolas têm condições de saírem de uma situação precária para 

um avanço na qualidade de ensino através da prática de liderança em todo 

o universo escolar. Essa prática não deve ser exclusiva do diretor, mas de 

todos os envolvidos na gestão. As pesquisas apontam a liderança como 

um fator determinante para o desenvolvimento da escola, da qualidade das 

instituições e do avanço na aprendizagem dos alunos. 

O modo como à gestão educacional é visto nas escolas indica como 

se dá o caminho dos processos realizados nas instituições. As concepções 
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sobre educação defendidas pelos gestores propiciam condições de 

melhorias educacionais. É necessário entender o espaço escolar como 

produtor de conhecimentos capaz de provocar mudanças no cenário 

educacional. Para tanto, cabe à gestão escolar a responsabilidade de criar 

subsídios para a implantação e efetivação de espaços voltados para a 

construção dos saberes.  Dessa forma, deve-se instigar a participação de 

todos, pois a gestão escolar não está centrada na figura do diretor.  Há a 

necessidade do apoio de todos os envolvidos na gestão na perspectiva da 

dinâmica de construção coletiva visando à melhoria da escola e 

consequentemente da avaliação institucional. 

A partir do novo modelo de sociedade, que vem se desenvolvendo 

ao longo dos anos, a escola necessita acompanhar as novas demandas. 

Assim, a gestão escolar apresenta um novo enfoque com vista à 

responsabilidade compartilhada. A liderança efetiva faz parte da 

existência da escola, portanto, no contexto atual da gestão educacional, 

ser apenas chefe dificulta o trabalho para uma educação de qualidade. 

A equipe gestora necessita está focada nos processos e nos 

resultados. LUCK (2014, p. 108) sugere alguns princípios de atuação 

dessa equipe. 

 Desenvolver e manter um elevado espírito de equipe; 

 Ampliar os horizontes das pessoas que trabalham na escola; 

 Estimular uma orientação empreendedora; 

 Promover e manter cultura escolar favorável; 

 Incentivar e inspirar as pessoas; 

 Criar e manter elevado nível de expectativas a respeito da 

educação; 

 Propiciar um processo de comunicação e relacionamento 

interpessoal aberto; 

 

A constante busca pela qualidade e melhoria da educação perpassa 

pelo estabelecimento de padrões de desempenho e competências dos 

diretores escolares, desta maneira, direcionando e orientando o 

desenvolvimento da gestão escolar. Souza diz que “o objetivo de avaliar 
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os alunos é conhecer o que eles sabem, quanto sabem e quão distante ou 

perto estão dos objetivos educacionais que lhes foram propostos” (2005, 

p. 01). A partir desse levantamento a gestão deve transformar em prática 

de ações os objetivos e metas traçados pela comunidade escolar em 

conjunto. Para tanto, é fundamental um planejamento dos problemas a 

serem enfrentados para que o sucesso possa ser atingido. Um plano de 

ação bem elaborado e executado no coletivo da escola pode transformar a 

sua realidade.  

Dessa forma, “a ação do diretor escolar será tão limitada quão 

limitada for sua concepção sobre a educação, a gestão escolar e o seu papel 

profissional na liderança e organização da escola”. (LUCK, 2009, p. 15). 

É inerente a função do gestor propiciar a superação de possíveis 

obstáculos que possam prejudicar o trabalho da gestão e o sucesso da 

educação dentro da instituição escolar. Colaborando assim, para um clima 

harmonioso e criando estratégias de ensino para uma aprendizagem 

significativa dos estudantes. O gestor precisa entender que não há escola 

ideal. É fundamental entender que conflitos existem e é dever da gestão 

saber mediá-los para assegurar o bem estar da comunidade e do 

andamento da escola. Caso contrário, a gestão pode os utilizar “para 

justificar a impossibilidade de promover os resultados pelos quais detém 

responsabilidade. Desse modo, deixar de assumir seu papel profissional e 

passar a ser a pessoa comum descompromissada” (LUCK, 2014, p.106). 

 

CONCLUSÃO: 

 

Torna-se difícil entender como as avaliações externas podem 

levantar questões sobre a forma de a instituição realizar seu trabalho. 

Avaliar se o aluno aprendeu ou não. Estas avaliações são necessárias? 

Contribuem para o desempenho significativo das escolas? Algumas 

pessoas não acreditam e desmerecem os resultados. Outros desconhecem 

seus índices e os métodos utilizados, podendo até rejeitá-lo. Outras 

instituições premiam os que obtiverem os melhores resultados, assim 

gerando um ranking. 
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 Faz-se necessário compreender que as avaliações, sejam externas 

ou internas, favorecem um diagnóstico que seja realizado com vistas ao 

desenvolvimento do processo de melhorias da qualidade da educação. Os 

diagnósticos são válidos pois, servem como dados relevantes para a 

elaboração de objetivos e metas em prol do ensino e da aprendizagem dos 

alunos.  

Com este estudo observou-se o compromisso dos responsáveis 

pela gestão para com a qualidade do ensino ofertado e a evolução da 

aprendizagem do seu corpo discente. E apesar dos obstáculos diários 

encontrados no aspecto pedagógico, estrutural, entre outros, o trabalho 

desenvolvido foi pensado e executado para o desenvolvimento dos alunos. 

Destacou-se a colaboração da secretaria de educação na formação 

continuada e até na contratação de assessoria externa. O relacionamento 

interpessoal foi observado como um ponto positivo nas relações 

estabelecidas dentro das escolas. 

O planejamento constate das ações e as avaliações diagnósticas são 

pontos favoráveis para o avanço na qualidade da educação ofertada. Os 

profissionais atuantes na gestão da escola são experientes na docência, e 

em específicos, os coordenadores já atuam há algum tempo na mesma 

função, podendo compartilhar suas experiências.  

O trabalho em equipe está sempre presente contribuindo para o 

sucesso no desenvolvimento das ações. A avaliação institucional não está 

sendo realizada de forma sistêmica, mas acontece em forma de encontros 

coletivos almejando o desenvolvimento da escola. O conselho escolar 

existe, no entanto, necessita reconhecer e fortalecer seu papel para 

participação mais organizada nas decisões da escola. 

Dessa forma, a equipe gestora exerce a função de mediadora e 

articuladora das mudanças dentro das instituições.  Torna-se difícil ao 

gestor realizar mudanças sem o trabalho em equipe. O líder promove a 

união e a interação de todos em busca do sucesso coletivo.  

As relações na sociedade atual são muito complexas. As escolas 

são fundamentais para a valorização cultural dessa sociedade através do 

ensino e da aprendizagem pois, desenvolvem atividades sociais e tem 
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como foco a atividade profissional do professor e sua relação com os 

estudantes. Por isso, as funções de gestor desses processos são 

importantes e demanda competência e liderança. Para tal, necessita de 

diálogo, mas em alguns casos, precisa ser forte nas suas decisões. O gestor 

pode influenciar, incentivar, inspirar sua comunidade tendo como objetivo 

ultrapassar barreiras e dificuldades que venham a atrapalhar o almejado 

sucesso da escola. O líder pode conseguir que sua equipe busque, no 

coletivo, melhores condições para o desenvolvimento da qualidade da 

educação e do desempenho de seus alunos através da qualidade do ensino 

proporcionado. Enfim, a liderança é uma forma de ensinar e ao mesmo 

tempo de aprender. 
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CAPITULO 32 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando pensamos em Educação Inclusiva, nos remetemos ao que 

entendemos por inclusão social. Esse princípio nos diz que os sujeitos com 

e sem deficiência devem conviver juntos na superação de suas limitações, 

dispondo das mesmas oportunidades no processo regular de ensino, 

aproximando-os de uma realidade livre de preconceitos que aprecia as 

diferenças. Assim, esse tema vem à tona por duas razões: 

1) por compreender que em Penedo/AL, a Educação Inclusiva 

ainda necessita avançar sobre diversos aspectos, dentre eles, na 

compreensão do que significa “inclusão escolar”, quem são os sujeitos 

com deficiência que estão nas escolas públicas estaduais, quais são as 

deficiências, as dificuldades de aprendizagem e/ou transtornos desses 

sujeitos e, principalmente, como trabalhar pedagogicamente com esses 

estudantes; e, 



 - 464 -  

2) pela pouca visibilidade que a Educação Inclusiva possui no 

município, cuja discussão ainda é incipiente nas escolas públicas estaduais 

de Penedo/AL. 

Assim, esse trabalho visa descrever e analisar a forma como uma 

escola pública estadual da cidade, compreende a Educação Inclusiva 

através de suas práticas e reflexões. Para isso, analisamos dois 

documentos oficiais da instituição, a saber: o Projeto Político Pedagógico 

(doravante, PPP) e o seu Regimento Escolar, visto que são esses 

documentos que norteiam a prática pedagógica. Utilizamos como fonte 

referencial alguns estudos sobre Projeto Político Pedagógico e inclusão 

escolar, bem como alguns documentos oficiais que asseguram a educação 

especial no Brasil.  

A relevância deste trabalho parte do princípio de que muitas 

escolas atendem diversos estudantes com deficiências e possuem docentes 

responsáveis pelos trabalhos pedagógicos desenvolvidos e que, muitas 

vezes, não estão registrados nos documentos oficiais da instituição. 

Acreditamos que a inserção desse grupo no PPP da escola e no Regimento 

Escolar dará visibilidade aos trabalhos realizados, podendo levar a 

conquista desse espaço e na projeção da autonomia dos docentes. 

Além disso, partimos do pressuposto de que essa inserção constrói 

no estudante com deficiência um sentimento de pertencimento na 

comunidade escolar que faz parte, tendo em vista que a instituição 

reconhece seu lugar ao pensar em práticas pedagógicas que o façam sentir 

incluídos, deixando de existir o sentimento da exclusão, da segregação. 

O PPP é um documento que oferece autonomia no espaço escolar, 

pois sua construção se dá de forma coletiva envolvendo pais, professores, 

gestores, funcionários e a comunidade em geral, possibilitando um eixo 

democrático e, como resultado, a criação da identidade escolar que 

encaminha ações do futuro com base no presente. 

Esse documento e sua obrigatoriedade foram implantados em 

1996, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

9.394/96), com intuito de nortear e planejar o trabalho pedagógico 

realizado diariamente e melhorar nas ações que envolvem o ensino-



 - 465 -  

aprendizagem. Assim, a metodologia da organização propõe uma 

construção do projeto que o difere das demais escolas, sendo ele, 

adequado para a realidade de sua comunidade local. Como explica Veiga 

(1995), 

 

O projeto político-pedagógico ao se constituir em processo 

democrático de decisões preocupa-se em instaurar uma 

forma de organização do trabalho pedagógico que supere os 

conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, 

corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do 

mando impessoal e racionalizado da burocracia que permeia 

as relações no interior da escola, diminuindo, os efeitos 

fragmentários da divisão do trabalho que reforça as 

diferenças e hierarquiza os poderes de decisão (VEIGA, 

1995, p. 13). 

 

Como defende Libâneo (2007), o objetivo desse documento é 

descentralizar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas, jurídicas 

e organizacionais na escola, buscando maior participação dos agentes 

educacionais. Assim, acreditamos que a democratização do ensino se dá 

quando a instituição escolar reconhece as ações de todos os seus 

partícipes, garantindo o caráter dinâmico da vida escolar em todas as suas 

dimensões, sem excluir os estudantes com deficiência e os professores que 

são responsáveis por eles. 

A identidade de uma instituição escolar é construída coletivamente 

pelos agentes educacionais que a compõem. É um documento que 

presume consciência política dos cidadãos. Em outras palavras, o Projeto 

Político Pedagógico de uma instituição de ensino que direciona suas ações 

para contemplar os objetivos coletivamente traçados, definem aonde se 

quer chegar e como fazer para se chegar lá. Ele descreve fielmente os 

anseios e necessidades de uma demanda e não poderá ser concebida como 

um construto teórico preparado por especialistas para atender a fins 

burocráticos. A este respeito Gadotti (2000), elucida que: 

 

Não se constroem um projeto sem uma direção política, um 

norte, um rumo. Por isso, todo projeto pedagógico da escola 

é também político. O projeto pedagógico da escola é por isso 
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mesmo, sim um processo inconcluso, uma etapa em direção 

a uma finalidade que permanece como horizonte da escola 

(GADOTTI, 2000, p. 113). 

 

Seu processo de construção deve considerar a dimensão do 

cotidiano e, ao mesmo tempo, o contexto mais amplo das políticas 

educacionais que por sua vez, se farão presente no cotidiano escolar. As 

decisões tomadas não podem ser soberanas porque a escola possui 

autonomia, mas deve sempre funcionar obedecendo a legislação vigente. 

Assim, a construção da identidade da escola é tecida a partir das 

ações que ela realiza, tanto no campo teórico quanto na prática pedagógica 

do dia a dia.  

Quanto às suas características, Vasconcelos (2006), destaca quatro 

pontos de sustentação: a sua abrangência, a duração, a participação e a sua 

concretização. 

Quanto à abrangência, o Projeto Político Pedagógico é o 

documento que funciona como uma espécie de “guarda-chuva” para 

outros projetos, acolhendo, dando unidade e organicidade. Além disso, o 

Projeto Político Pedagógico é considerado como amplo, integral e global. 

Quanto à duração, o Projeto Político Pedagógico é considerado um 

documento de abrangência longa, tendo em vista que o Diagnóstico e a 

Programação são revistos ano a ano e o Marco Referencial, costuma 

permanecer o mesmo por dois, três ou mais anos. 

Em relação à participação, o Projeto Político Pedagógico precisa 

ser construído pela coletividade, pela democracia e quanto à concretização 

é processual, ou seja, não se esgota na elaboração de um texto ou 

documento, ou na realização de uma atividade. Pauta-se no exercício 

crítico, na avaliação permanente, na articulação constante entre ação-

reflexão-ação. Para Vasconcelos (2006), está, portanto, sempre sendo 

re/construído. 

Quanto aos princípios que regem o Projeto Político Pedagógico, 

Vasconcelos (2006) explicita que sua construção deverá partir da 

expressão individual percebendo alguns aspectos como: 
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 psicológico, no que diz respeito ao envolvimento do grupo na 

tarefa, inclusão, reconhecimento do sujeito no produto coletivo; 

 epistemológico, em que parte-se de onde o grupo está, coloca-se 

o sujeito na condição de produtor de conhecimento e não de 

reprodutor ou receptáculo; 

 político, que envolve o resgate da participação, da contribuição de 

cada um e de todos os exercícios da decisão coletiva; e, o  

 pedagógico, constituindo o aprendizado da metodologia 

participativa, do diálogo, do respeito pelo outro, da tolerância. 

 

Levando-se em conta estes princípios norteadores, a construção do 

Projeto Político Pedagógico favorece o envolvimento e a participação de 

todos os agentes educacionais, possibilitando o exercício da democracia 

direta e não representativa. A escola nesta perspectiva, passa a ser um 

ambiente bem mais amplo. Considerando-se não só o estudante, mas o 

sujeito de todos os segmentos, respeitando a inclusão e aceitando as 

diferenças de opinião e posicionamentos. No entanto, muitas escolas não 

compreendem a importância do documento tornando-o obsoleto. 

A Constituição Federal afirma que a educação é direito de todos, 

garantindo o acesso ao meio escolar, com isso, a LDB (9.394/96) traz 

como dever da escola, assegurar a educação inclusiva que deve ser 

adaptada no Projeto Político Pedagógico, esse, que deve ser embasado na 

igualdade do corpo social. 

 

O projeto reconhece e legitima a instituição educativa como 

histórica e socialmente situada, constituída por sujeitos 

culturais, que se propõem a desenvolver uma ação educativa 

a partir de uma unidade de propósitos. Assim, são 

compartilhados desejos, crenças, valores, concepções, que 

definem os princípios da ação pedagógica e vão delineando, 

em um processo de avaliação contínua e marcado pela 

provisoriedade, suas vetas, seus objetivos, suas formas de 

organização e suas ações (FARIA; DIAS, 2007, p. 20). 

 

Pensando nessas questões, a escola deve manter seu papel 

envolvendo os alunos com deficiência, enfatizando que a diversidade deve 



 - 468 -  

receber atenção especial no processo de inserção durante a construção 

desse documento, uma vez que integra o atendimento a todos e requer 

metodologia adequada para lidar com as necessidades individuais e 

sociais dos educandos. 

Atualmente, é comum discutir sobre a inclusão escolar de pessoas 

com deficiência, e as possibilidades de escolarização desses estudantes. O 

desafio para os educadores é estabelecer um diálogo entre o que os 

teóricos dizem e as práticas postas em exercício no cotidiano das escolas 

públicas brasileiras. Dessa forma, teremos em mãos um conceito 

construído em conjunto sobre o que se espera de uma educação realmente 

inclusiva. 

Os pesquisadores Karagiannis, Stainback e Stainback (1999, p. 

21), explicam que “o ensino inclusivo é a prática da inclusão de todos – 

independentemente de seu talento, deficiência, origem socioeconômica ou 

origem cultural – em escolas e salas de aula provedoras, onde todas as 

necessidades dos alunos são satisfeitas”, em que esse ensino inclusivo 

gera benefícios para os alunos, para os professores e para a comunidade.  

Ou seja: 

 

Educando todos os alunos juntos, as pessoas com 

deficiências têm oportunidade de preparar-se para a vida na 

comunidade, os professores melhoram suas habilidades 

profissionais e a sociedade toma a decisão consciente de 

funcionar de acordo com o valor social da igualdade para 

todas as pessoas (KARAGIANNIS, STAINBACK E 

STAINBACK, 1999, p. 21). 

 

Dessa forma, a inclusão escolar influencia na aprendizagem de 

estudantes com e sem deficiência. Nessa perspectiva, Mittler (2003), 

pontua os benefícios para os estudantes com deficiência e para os 

estudantes sem deficiência, da seguinte forma: 

 Benefícios para estudantes com deficiência: entendem que são 

diferentes, mas não inferiores; adquirem experiência direta com as 

diferentes capacidades humanas. 
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 Benefícios para estudantes sem deficiência: tem acesso a uma 

gama mais ampla de papeis sociais; desenvolvem cooperação e paciência; 

assimila que os espaços sociais não são homogêneos. 

Nessa mesma linha de pensamento, Mantoan (2003) afirma que: “[...] a 

inclusão implica uma mudança de perspectiva educacional, pois não 

atinge apenas alunos com deficiência e os que apresentam dificuldades em 

aprender, mas todos os demais, para que obtenham sucesso na corrente 

educativa geral” (MANTOAN, 2003, p. 24). 

Esses estudos são baseados nos pressupostos de Vygotsky (1997) 

que defendia a ideia de que, ao invés de centrar a atenção na noção de 

defeito ou lesão, colocava o esforço em compreender de que modo o 

ambiente social e cultural poderia mediar as relações entre as pessoas com 

deficiência e o meio. 

A discussão desenvolvida acerca desse tema encontra-se nesse 

trabalho em duas grandes sessões: nos Procedimentos Metodológicos e 

nos Resultados encontrados. 

 

1.1. Procedimentos Metodológicos 

 

A natureza dessa pesquisa é qualitativa, análise documental e 

exploratória, conforme definem Santos (2000) e Lakatos e Marconi 

(2003). De acordo com esses autores, a pesquisa documental se 

caracteriza por utilizar fontes cientificamente autênticas, como os 

documentos internos da escola pesquisada, sendo eles: Projeto Político 

Pedagógico e o Regimento Escolar. 

Inicialmente, fizemos uma busca pelo item “Educação Inclusiva” 

no Projeto Político Pedagógico e no Regimento Escolar para verificar se 

a instituição reconhece a presença dos estudantes com deficiência em seu 

meio; em seguida, analisamos como a escola se adaptou estruturalmente 

e pedagogicamente para oferecer uma educação inclusiva de qualidade, 

através de observações e de uma entrevista com um dos gestores da escola. 

Para a análise dos documentos disponibilizados, verificamos as seções 

dedicadas à Educação Inclusiva no PPP e no Regimento Escolar.  
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A pesquisa de campo, na perspectiva exploratória, visa “aumentar 

a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para 

a realização de uma pesquisa futura mais precisa [...]” (LAKATOS, 

MARCONI, 2003, P. 88). 

Para elaborar a entrevista, utilizamos os seguintes itens: 

quantitativo de estudantes com deficiência, faixa etária, tipos de 

deficiência, profissionais especializados em Educação Inclusiva atuante 

na instituição, formas de acessibilidade, estrutura arquitetônica de 

acessibilidade e a forma de socialização dos estudantes com deficiência.  

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Essa pesquisa foi realizada numa escola pública estadual no 

município de Penedo/AL, localizada no bairro Senhor do Bonfim, 

próximo a lanchonetes e consultórios médicos. Foi fundada em 1934 e 

possui nome característico em homenagem a um empresário da época. 

Funcionava como Escola Normal de Penedo, no ano de 1976 com o 

decreto nº 2.927 foi renomeada. 

A escola atende dos anos iniciais do Ensino Fundamental ao 

Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e funciona nos três 

horários (manhã, tarde e noite). São 28 salas de aula, 129 funcionários, 

um laboratório de informática, um laboratório de ciências, uma biblioteca, 

um refeitório e um auditório.  

De acordo com a análise realizada nos documentos, verificamos 

que a escola possui um quantitativo de 13 estudantes com deficiência: um 

estudante surdo, dois estudantes autistas; dois estudantes com baixa visão, 

três estudantes com deficiência física; e cinco estudantes com deficiência 

ainda não identificada; com faixa etária dos 13 aos 21 anos. 

Como resultados, observamos que apesar dessa quantidade 

expressiva de estudantes com deficiência matriculados na escola, pouco 

se tem pensado nas demandas desses estudantes. 

Os dois documentos analisados mostram que a escola busca 

atender as demandas específicas desse público, mesmo sem apresentar 
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estrutura física para incluir as pessoas que apresentem alguma dificuldade, 

seja ela de deslocamento ou até mesmo um auxílio específico.  

Na entrevista com um dos gestores da instituição, foram 

destacadas as práticas da escola para atender os estudantes com 

deficiência. No entanto, nenhuma das adaptações realizadas atendeu as 

demandas no âmbito pedagógico. 

Para o estudante com deficiência física, a escola providenciou, 

com os órgãos responsáveis, o transporte público adaptado para 

cadeirante, com vistas a atender sua necessidade de deslocamento para o 

percurso escola-casa-escola, uma vez que ele reside em uma comunidade 

mais distante e faz uso do transporte público. 

Para os demais estudantes com deficiência, não há ações 

específicas: mesmo tendo uma estrutura de piso plano, a escola não possui 

piso tátil, problema identificado pelos estudantes com baixa visão, porém, 

segundo a coordenação, os mesmos se adaptaram após um determinado 

tempo. 

Para os estudantes autistas e com deficiências ainda não 

identificadas, não há nenhum profissional com formação específica, o que 

faz com que os docentes presentes se desdobrem, tentando se adaptar a 

cada especificidade encontrada, ao exemplo da avaliação, onde um 

respectivo estudante consegue se expressar melhor oralmente, outro por 

cantigas, já outro, por desenho. 

Para o estudante surdo, os professores se expressam por mímicas, 

o que não configura a comunicação como deve ser feita a partir da Língua 

Brasileira de Sinais. Desta maneira, o docente procura avaliar de acordo 

com seu potencial.  

O gestor destaca que as principais dificuldades encontradas estão 

na garantia do processo de ensino e aprendizagem desses estudantes, pois 

não há como saber se o estudante está aprendendo, uma vez que não está 

sendo atendido de acordo com sua necessidade, acabando assim, sendo 

negados despretensiosamente, seus direitos enquanto cidadãos. 

Despretensiosamente, porque a maior parte dos docentes teve sua 
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formação há muito tempo, e nela, não tiveram oportunidade de se preparar 

para atender a diversidade em sala de aula. 

Destacamos, então, o encorajamento desses docentes para a 

re/construção diária, na vida de todos envolvidos que se importam com o 

sujeito em questão, pois foi provado que, eles precisam aprender 

diretamente na prática como lidar com essa realidade. 

Segundo Glat e Nogueira (2002), inúmeras barreiras impedem que 

a educação inclusiva se torne realidade no cotidiano das instituições de 

ensino. Dentre elas está o despreparo dos professores para receber alunos 

com deficiência. Nesse sentido, apontamos duas questões consideradas 

fundamentais para o estabelecimento da Educação Inclusiva:  

a) a escolarização dos estudantes com deficiência através de um 

trabalho sistemático de inclusão e, 

b) pelo favorecimento da acessibilidade e permanência (com 

qualidade) desses estudantes na escola.  

Dessa forma, concordamos com Santos (2013), que aponta para a 

necessidade de se concretizar uma proposta de ensino que contemple as 

especificidades de todos os estudantes no ato educativo, e ao mesmo 

tempo, promova o atendimento das demandas da educação dos estudantes 

com deficiência no sistema regular de ensino. Para a pesquisadora, é 

necessário redimensionar a formação de professores a uma reflexão sobre 

a diversidade, não só para pensar maneiras renovadas de ensinar e 

aprender, mas, sobretudo, para afastar do conservadorismo da exclusão e 

da segregação de todos aqueles que não se enquadram ao padrão pré-

estabelecido e idealizado de ser humano em nossa sociedade. 

 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

A escola é um pilar de fundamental importância para construção 

de uma sociedade mais digna e justa, pois, é principalmente nos espaços 

educativos que se constroem seres pensantes, a fim de melhorar sua 

realidade. Sendo assim, é imprescindível que a inclusão seja pensada 
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como base em todos os documentos normativos de instituição, e para, 

além disso, ser colocados em prática. 

Garantir a inserção desses aspectos no documento identitário da 

escola, no Projeto Político Pedagógico, pode ser considerado como um 

primeiro passo para a conquista da democratização do ensino. Além disso, 

cria-se na comunidade escolar um sentimento de pertencimento do 

estudante com deficiência ao pensar em práticas pedagógicas que o façam 

se sentir incluídos, deixando de existir o sentimento da exclusão, da 

segregação. 

Tendo em vista os aspectos observados, se faz necessário refletir 

o quanto a inclusão em sentido geral precisa caminhar para alcançar a 

equidade. Na realidade analisada, vimos que a escola tem conhecimento 

acerca da Educação Inclusiva, da necessidade de adaptação pedagógica 

para garantir uma educação de qualidade para seus estudantes, no entanto, 

seus saberes, suas práticas e suas reflexões ainda são insuficientes para 

atender a demanda dos 13 estudantes com deficiência que a escola possui.  

Desta maneira, se faz importante a conscientização dos docentes 

que não passaram por uma formação inclusiva, para que mudem essa 

realidade, buscando estratégias para incluir o estudante com deficiência 

em suas aulas. 

Entendemos que é nosso papel, continuar com a luta pelos direitos 

educacionais da comunidade, além dessa busca do conhecimento no 

âmbito escolar, valorizando as especificidades e pluralidades dos 

estudantes, além de suas origens e de sua realidade local. Buscando 

promover projetos que estejam sempre destacando suas características 

culturais a fim de enaltecer sua real identidade. 

 

  



 - 474 -  

REFERÊNCIAS 

 

 

FARIA, V. L. B. de; DIAS, F. R. T. de S. Currículo na educação 

infantil: diálogos com os demais elementos da proposta 

pedagógica. São Paulo: Scipione, 2007. 

GADOTTI, Moacir. Perspectivas atuais da Educação. Porto Alegre: 

Artes Médicas, 2000. 

GLAT, R.; NOGUEIRA, M. L. de L. Políticas educacionais e a formação 

de professores para a educação inclusiva no Brasil. In: Revista 

Integração. vol. 24, ano 14; Brasília: MEC/SEESP, p. 22-27. 

2002. 

KARAGIANNIS; Anastasios, STAINBACK; Susan; STAINBACK, 

Willian. Fundamentos do Ensino Inclusivo. In: STAINBACK, 

Susan; STAINBACK, Willian. Inclusão: um guia para 

educadores. Porto Alegre: Artmed, 1999. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos 

de metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.  

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 9 ed. São 

Paulo, Cortez, 2007. 

MANTOAN, Maria Teresa Égler. Inclusão escolar: o que é? Por quê? 

Como fazer? São Paulo: Moderna, 2003. 

SANTOS, Antonio Raimundo dos. Metodologia Científica: a construção 

do conhecimento. 3. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 

SANTOS, Arlete Rodrigues dos. As significações de uma professora 

acerca da atividade docente em um contexto de inclusão do 

aluno com deficiência intelectual. Dissertação de Mestrado. 

Mestrado em Educação, UFAL. Defendida em 2013. Disponível 

para download em http://www.ufal.edu.br/ 

unidadeacademica/cedu/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado-

emeducacao/dissertacoes/2010/arlete-rodrigues-dos-

santos/at_download/file. Acesso em 14 de junho de 2017.  



 - 475 -  

VASCONCELOS, Celso Santos. Coordenação do trabalho 

Pedagógico: Do Projeto Político Pedagógico ao cotidiano de sala 

de aula. 6ª ed. São Paulo: Editora Libertad, 2006. 

VEIGA, Ilma Passos. Projeto político-pedagógico da escola: Uma 

construção possível. Campinas: Papirus, 1995. 

VYGOTSKY, Lev. Obras Escogidas V: fundamentos de defectologia. 

Madrid: Visor Distribuiciones, 1997. 

 

  



 - 476 -  

CAPITULO 33 

 

DANÇA COM CORPOS DIFERENCIADOS: SENSIBILIZANDO 

OLHARES E DESPERTANDO CONSCIÊNCIAS NA FORMAÇÃO 

DO PROFESSOR DE DANÇA 

 

 

Prof.ª M.ª Isabelle Pitta Ramos Rocha97 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A década de 90 do século XX configura-se como um marco na 

elaboração de documentos internacionais norteadores para o 

desenvolvimento de políticas públicas que garantam a inclusão das 

pessoas com deficiência na sociedade e, em especial, na área da educação. 

Tendo como base as diretrizes da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, promulgada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, os referidos documentos se transformam em marcos normativos 

que servem de base para a elaboração de novos documentos orientadores 

da inclusão, no âmbito nacional (GALINDO, 2009). 

 Apesar do ritmo lento das transformações na área educacional, no 

que diz respeito à inclusão escolar, não se pode deixar de reconhecer 

significativos avanços no que concerne à presença de crianças com 

necessidades especiais no ensino formal. Essa conquista se efetivou, 

primeiramente, pelas exigências das leis, mas precisa se consolidar com o 

despertar das consciências para um novo paradigma educacional e o 

compromisso dos agentes educacionais em garantir que o direito à 

educação seja proporcionado a todos. Nessa perspectiva, faz-se necessário 

refletir e preparar nossas escolas e os profissionais que atuam nessas 

                                                                 
97 É professora do curso de Licenciatura em Dança da Universidade Federal de Alagoas. 
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instituições para um pensamento aberto e atitudes acolhedoras com a 

diversidade humana.  

 Partindo desse entendimento, traz-se um olhar para a formação 

docente nas licenciaturas das universidades e como a preparação e a 

sensibilização desses futuros profissionais estão sendo desenvolvidas. 

Para colaborar com as reflexões sobre esse tema, busca-se com este artigo 

apresentar um relato de experiência sobre a implantação da disciplina 

Dança com Corpos diferenciados, compartilhando o desenvolvimento e 

os melhoramentos realizados por ela no período de 2009 a 2018. 

Apresentam-se, também, as reverberações que a disciplina gerou na 

produção do conhecimento e as contribuições para a formação do 

licenciado em dança, da UFAL. 

Iniciei minhas atividades docentes no Curso de Licenciatura em 

Dança, da Universidade Federal de Alagoas, em julho de 2008, para atuar 

nas disciplinas da área de estudo práticas da dança. Ao estudar o Projetor 

Político-Pedagógico – PPC (2006) do curso, observei que o documento 

afirmava que os egressos do curso sairiam aptos a trabalhar com pessoas 

com necessidades especiais, o que muito me alegrou, pois tinha acabado 

de finalizar uma Especialização no Ensino da Arte – Linguagem da 

Dança, em que pude sistematizar meu projeto de pesquisa sobre o trabalho 

de dança que desenvolvi com uma aluna cadeirante, na Jeane Rocha 

Academia de Dança, nos anos de 2006 e 2007. Continuando a leitura e o 

estudo do documento, observei que, apesar da afirmação acima relatada, 

o curso não oferecia em sua matriz curricular nenhuma disciplina, 

obrigatória ou eletiva, que refletisse, discutisse ou preparasse os alunos do 

curso para o ensino da dança direcionado às pessoas com algum tipo de 

deficiência.  

 Assim que assumi minhas atividades docentes, busquei a 

coordenação do curso e chamei a atenção para esse equívoco do PPC do 

Curso de Licenciatura em Dança. Disponibilizei-me então para criar e 

ministrar uma disciplina que tratasse da educação inclusiva na área das 

Artes e que pudesse contribuir na formação dos futuros professores de 

dança. 
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 No primeiro semestre de 2009, utilizei-me da disciplina de 

Projetos Integradores 5 para introduzir os primeiros conteúdos teóricos 

que fundamentassem um pensar/fazer dança comprometido com a 

sensibilização de um novo olhar estético para o corpo diferenciado na arte 

da dança, despertando assim a consciência dos alunos para a importância 

desses conteúdos em sua formação profissional. No plano de curso, 

determinou-se como objetivo da disciplina iniciar um estudo do histórico 

de três deficiências físicas – visual, auditiva e locomotora – em seus 

aspectos fisiológicos, sociais e educacionais, relacionando-as à prática da 

dança e estimulando reflexões sobre os novos paradigmas artístico-

educacionais de inclusão das pessoas com deficiência, nos diversos 

segmentos da sociedade.  

A disciplina foi desenvolvida numa carga horária de 40 horas e 

tinha como conteúdos programáticos o estudo do Plano Nacional de 

Educação (PNE) – Lei 10.172; a deficiência auditiva e suas causas, graus, 

formas de comunicação/percepção e metodologias aplicadas ao ensino da 

dança para pessoas surdas; a deficiência visual e suas causas, graus, 

formas de comunicação/percepção e metodologias aplicadas ao ensino da 

dança para pessoas cegas; e a deficiência locomotora e metodologias 

aplicadas ao ensino da dança para pessoas cadeirantes (PPC DANÇA, 

2006).  

 O conteúdo programático, citado acima, foi desenvolvido através 

de palestras com profissionais convidados, de leitura de textos sobre as 

experiências de trabalhos artístico-pedagógicos com pessoas cegas, surdas 

e cadeirantes, e de vivências corporais para despertar os sentidos e 

percepções. No desenvolvimento das discussões, buscou-se apoio nos 

seguintes autores e documentos: PNE – Lei 10.172, através de suas 

diretrizes para a educação inclusiva; MACÊDO (2009), através do seu 

artigo intitulado “Inclusão: a escola está preparada para ela?”; TAVARES 

(1998), através do artigo intitulado “Imagem corporal e a Dança: 

apresentando a importância do trabalho da dança na ressignificação da 

imagem corporal das pessoas com deficiência”; ALMEIDA (2000), 

através do livro Surdez, Paixão e Dança, que apresenta o relato de um 
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trabalho de dança com alunos surdos; CAZÉ e OLIVEIRA (2008), através 

do artigo “Dança além da visão: possibilidades do corpo cego”, que 

explicita os benefícios da dança para o desenvolvimento sensório-

perceptivo-motor da pessoa cega em suas relações com o meio ambiente; 

FREIRE (2009), em seu artigo “Na Dança Contemporânea, cegueira não 

é escuridão” (2009), no qual a autora aborda discussões sobre a presença 

do artista cego na cena e as transformações internas e externas no olhar 

estético para a dança; MULLER (1998), em seu artigo “Dança em cadeira 

de rodas: reflexões antropológicas”; FERREIRA (1998), através do artigo 

“Proposta metodológica para o desenvolvimento da dança em cadeira de 

rodas”, no qual a autora se apoia no sistema Laban98 para organizar seu 

trabalho de dança com alunos cadeirantes; ROCHA (2008), em sua 

monografia do Curso de Especialização no Ensino da Arte, intitulada “A 

dança como meio de inclusão para pessoas com necessidades especiais: 

relato de experiência com aluna cadeirante”. 

 No primeiro semestre de 2009, o Curso de Licenciatura em Dança 

completava dois anos de funcionamento, o que possibilitava ajustes em 

sua matriz curricular. Sob a orientação da Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD, a coordenadora do curso, à época, Prof.ª Telma César 

Cavalcanti, conseguiu incluir a disciplina, obrigatória, Dança para 

portadores de necessidades especiais99, na matriz curricular do PPC do 

Curso de Dança. Essa disciplina tinha carga horária de 40 horas e era 

ofertada no sexto período do curso. 

 Ao adentrar o segundo semestre de 2009, a turma que tinha 

cumprido a disciplina de Projetos Integradores 5 foi matriculada na 

                                                                 
98 Rudolf Laban (1879-1958) foi um bailarino e coreógrafo húngaro. É considerado o 

principal teórico do estudo da dança do século XX. Dedicou sua vida à sistematização 

do estudo do movimento humano. Seus estudos sobre o movimento foram tão 

importantes que, até os dias atuais, seu trabalho influencia diversas áreas do 

conhecimento. 
99 Nos últimos anos, diversos termos aplicados às pessoas com algum tipo de deficiência 

vêm sendo revistos e transformados. O equívoco do termo “portador” no título da 

disciplina sempre foi utilizado no primeiro dia de aula para abrir as discussões e reflexões 

da disciplina. Em 2016, com a atualização do Projeto Político- Pedagógico do Curso de 

Dança, modificamos o título da disciplina para Dança com Corpos Diferenciados. 
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disciplina obrigatória Dança para portadores de necessidades especiais. 

Como já tínhamos trabalhado os conteúdos teórico-práticos no semestre 

anterior, decidimos utilizar a carga horária da disciplina para fazermos 

uma atuação prática, dos alunos, em instituições que atendessem pessoas 

com as deficiências estudadas. Assim, a turma foi dividida em três grupos 

para realizarem aulas de dança durante todo o segundo semestre de 2009. 

Após realizarmos encontros presenciais para elaborarmos os planos de 

curso, cada grupo partiu para sua pesquisa e atuação em campo.  

Foram ministradas aulas de dança na Escola Estadual Tavares 

Bastos, que atende alunos surdos, na Escola Estadual Cyro Accioli, que 

atende alunos cegos, e na Instituição Família Down – FAMDOWN. 

Infelizmente, as negociações com a Associação dos Deficientes Físicos de 

Alagoas – ADEFAL não deram certo, o que levou um dos grupos a 

trabalhar com alunos com Síndrome de Down. Como o Curso de 

Licenciatura em Dança funciona no Espaço Cultural Universitário, no 

centro da cidade de Maceió, a proximidade geográfica das instituições 

escolhidas para o trabalho em campo facilitou os contatos e a realização 

das aulas. Os relatórios das atividades apresentados ao final do semestre 

confirmaram a importância e a necessidade de a dança estar presente 

nessas instituições. Por conta da aceitação e satisfação dos diretores das 

instituições com o trabalho de dança realizado, construímos uma ponte 

para que outros alunos pudessem desenvolver projetos de extensão e 

estágio supervisionado nos anos subsequentes. 

 A partir de 2010, as novas turmas passaram a ter apenas a 

disciplina obrigatória, com carga horária de 40 horas, o que não permitia 

incluir a experiência de aplicar aulas de dança nas instituições que 

atendem pessoas com deficiência. Para resolver essa questão e oferecer 

oportunidade para os discentes ministrarem aulas a alunos com 

necessidades especiais, conversei com a professora da disciplina de 

Estágio Supervisionado para que, juntas, pudéssemos fomentar as 

escolhas dos alunos a fim de atuarem em escolas que atendessem pessoas 

com necessidades especiais, em um dos quatro estágios oferecidos pelo 

curso.  
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 Com o desenvolvimento da disciplina, algumas modificações 

foram realizadas com o intuito de aprimorar e aprofundar as discussões 

sobre a formação do professor e sua atuação na escola inclusiva. Diante 

dos inúmeros tipos de deficiência e considerando as sugestões dos alunos 

nas avaliações finais da disciplina, incluímos o estudo e reflexões sobre o 

ensino e a prática da dança direcionados a crianças com Síndrome de 

Down e autistas. Como base para nossas reflexões e estudos, introduzimos 

os seguintes autores em nossas referências: ANTUNES (2008), através de 

entrevista em vídeo sob o tema “Inclusão: o nascer de uma nova 

pedagogia”; WILLIAM e WRIGHT (2008), através do livro Convivendo 

com Autismo e Síndrome de Asperger – estratégias práticas para pais e 

profissionais; MOCARZEL (2005), através do documentário “Do Luto à 

Luta”, que apresenta questões pertinentes à relação da família com filhos 

portadores da Síndrome de Down e suas lutas para os incluírem na 

sociedade; GALINDO (2009), através do livro O direito fundamental à 

educação: inclusão do aluno com necessidades especiais, que ajudou nas 

discussões e na compreensão de conceitos como educação inclusiva e 

escola inclusiva, além de apresentar os principais marcos normativos 

nacionais e internacionais sobre a inclusão no ensino regular; e SOARES 

(2012), com seu livro O professor e o aluno com deficiência. 

 Em 2015, tivemos a colaboração do doutorando em Artes Cênicas, 

da Universidade Federal da Bahia ‒ UFBA, Felipe Henrique Monteiro 

Oliveira, como professor auxiliar da disciplina Dança para portadores de 

necessidades especiais. Felipe Oliveira é graduado em Teatro Licenciatura 

pela UFAL e realizou seu mestrado em Artes Cênicas na Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Cumprindo seu estágio docente 

conosco, Felipe trouxe duas grandes contribuições para a disciplina. Por 

ter uma doença neurológica degenerativa, Felipe é usuário de cadeira de 

rodas e possui uma grande limitação de movimentos. Na graduação, 

juntamente com a Prof.ª Dr.ª Nara Sales, cunhou a expressão Corpos 

Diferenciados como referência a todo tipo de deficiência.  

Sua dissertação de mestrado, intitulada “Corpos diferenciados: 

Criação da performance ‘Kahlo em mim eu e(m) Kahlo’”, foi publicada 
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pela Editora da Universidade Federal de Alagoas – Edufal e serve de 

referência para discutirmos as relações da sociedade com as pessoas com 

corpos diferenciados, desde a Pré-história até a contemporaneidade. Além 

da expressão Corpos Diferenciados, que utilizamos na atualização do 

título da disciplina no novo PPC (2016) do curso de dança, Felipe trouxe 

para discussão a importância de ampliarmos nosso olhar estético na 

aceitação do corpo diferenciado na cena, no seu fazer artístico. Tanto no 

mestrado como no doutorado, Felipe pesquisou o impacto do corpo 

diferenciado na cena, através da performance, e defendeu o 

reconhecimento e a valorização dos trabalhos dos artistas com corpos 

diferenciados.  

Para ampliarmos e fundamentarmos as discussões trazidas pela 

participação de Felipe Oliveira na disciplina, incluímos SASSAKI (1997), 

através da obra Inclusão: construindo uma sociedade para todos e 

WERNECK (2004), através do texto “Modelo médico x Modelo social da 

deficiência”, que nos ajudaram a defender uma atuação do professor de 

dança comprometida com o fazer artístico, com uma compreensão de 

corpo que transcenda a deficiência e que possibilite aos alunos com corpos 

diferenciados se expressarem e comunicarem através da arte. Também 

colaborando nas discussões dos corpos diferenciados na cena, trazemos 

MATOS (2014), através do livro Dança e Diferença – cartografia de 

múltiplos corpos, que tem como foco a análise de produções coreográficas 

de grupos de dança que possuem artistas com ou sem deficiência em seu 

elenco. Nessa obra, a autora apresenta uma cartografia de novas 

territorializações estéticas que estão sendo construídas na dança 

contemporânea e que articulam temas como identidade, fisicalidade e 

novos sentidos para o corpo que dança. 

 Em 2016, com a atualização no novo PPC do Curso de 

Licenciatura em Dança, fizemos algumas mudanças no título da 

disciplina, na carga horária e em alguns itens do plano de curso da 

disciplina. A disciplina passou a ser intitulada Dança com Corpos 

diferenciados e sua carga horária foi ampliada para 60 horas. A ementa 
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atual indica que a disciplina deverá realizar estudos sobre o contexto 

histórico das transformações no pensamento e nas relações da sociedade 

com pessoas com corpos diferenciados. A Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e os Marcos normativos da educação especial são 

apresentados para fundamentar as questões legislativas sobre o direito à 

educação. Na questão pedagógica, recomenda a discussão sobre a 

educação inclusiva e a relação do professor com alunos com corpos 

diferenciados. Também indica o estudo das metodologias aplicadas ao 

ensino da dança para pessoas com corpos diferenciados e o contato com a 

produção, em dança, de artistas com corpos diferenciados.  

A partir da ementa da disciplina, os conteúdos programáticos 

foram organizados da seguinte forma: Marcos históricos da deficiência e 

da educação especial; Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

documento base dos marcos normativos da educação especial; Modelo 

Médico e Modelo Social da deficiência; Educação inclusiva: novos 

paradigmas da educação no século XX; Metodologias para o ensino da 

dança com corpos diferenciados; Produções artísticas de companhias e 

bailarinos com corpos diferenciados. 

Após relatarmos todo o desenvolvimento da disciplina Dança com 

Corpos Diferenciados, faz-se importante apresentarmos os resultados 

acadêmicos que se originaram dos estudos desta disciplina. Como 

produção artística, podemos citar o trabalho intitulado “Fragmentado”, da 

aluna Williane Melo da Silva, que realizou uma pesquisa corporal com 

mulheres esquizofrênicas de uma instituição psiquiátrica. O trabalho 

coreográfico foi desenvolvido na disciplina de Projeto de Montagem 

Cênica, sob minha orientação, e trazia para o palco situações que ela 

vivenciou com as internas durante os meses em que frequentou a 

instituição, realizando sua pesquisa. No trabalho coreográfico, a aluna 

expressou os medos e as angústias que surgiram nos primeiros contatos 

com as internas, assim como utilizou as qualidades de movimento que as 

internas apresentavam quando estavam medicadas, quando tinham algum 

surto ou quando apenas apresentavam movimentos repetitivos, comuns ao 

quadro de doença mental que apresentavam, para elaborar a sua dança. 
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Outro trabalho coreográfico desenvolvido na disciplina de Projeto 

de Montagem Cênica foi o da aluna Mariana Lima. que, a partir das 

vivências corporais experimentadas na disciplina Dança para portadores 

de necessidades especiais, criou um trabalho coreográfico que abordava a 

relação do corpo no espaço, a partir da ausência do sentido da visão.  

Não podemos deixar de relatar a experiência que os alunos tiveram 

ao criar uma performance, juntamente com o doutorando Felipe Oliveira, 

ao final da disciplina Dança para portadores de necessidades especiais, em 

2015. A performance foi intitulada “Somos Todos Corpos Diferenciados” 

e foi apresentada no feriado de 8 de dezembro, no calçadão da praia da 

Pajuçara, próximo à Feira de Artesanato, na área dos Sete Coqueiros, na 

cidade de Maceió. O objetivo da ação performática foi dar visibilidade ao 

corpo diferenciado em uma atividade artística. A performance foi 

elaborada coletivamente e consistia em nos colocarmos num determinado 

espaço do calçadão e começarmos a escrever a frase “Somos todos Corpos 

Diferenciados” em volta da cadeira de rodas do Felipe.  

 Outras frases foram elaboradas em sala de aula para serem 

impressas, em forma de panfletos, e distribuídas com as pessoas que 

parassem para assistir à performance. Essas frases possuíam conteúdos 

que tentavam provocar reflexões sobre atitudes e preconceitos em relação 

aos corpos diferenciados. Vejamos algumas dessas frases impressas nos 

panfletos e distribuídas no calçadão: “Posso ter um corpo diferenciado e 

dançar! O preconceito estaria nos olhos de quem assiste?”; “Corpos 

diferenciados: a maior limitação ainda é o preconceito”; “Os corpos 

diferenciados estão por toda parte, apenas não nos damos conta de suas 

presenças”; “Mais do que pena e piedade, os corpos diferenciados 

merecem respeito”; “Viva os corpos diferenciados! Eles fazem toda a 

diferença nesse mundo que vive em busca de molduras corporais”. 

Toda a performance teve uma duração de duas horas e mobilizou 

várias pessoas que passavam no local. Muitas nos procuravam curiosas 

com o que estavam vendo e nos presenteavam com suas próprias reflexões 

a partir da leitura das frases contidas nos panfletos. Ao final do evento, os 

participantes avaliaram que a ação foi positiva e atingiu seu objetivo. 
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Também em 2015, tivemos a defesa do primeiro Trabalho de 

Conclusão de Curso – TCC sobre o tema dança e surdez. A autora do 

trabalho, Maria Wilma Andrade, apresentou o TCC intitulado “Os 

desafios do ensino da dança para surdos; relato de experiência na Escola 

Estadual Dr. Paulo de Castro Sarmento”, em União dos Palmares ‒ AL. 

Em 2017, mais dois Trabalhos de Conclusão de Curso foram apresentados 

abordando o tema do ensino da dança para pessoas com corpos 

diferenciados. A aluna Dayse Amorim dos Santos desenvolveu pesquisa 

a partir da sua experiência docente, na Escola de Cegos Cyro Accioli, 

durante seu estágio supervisionado. Seu trabalho intitulou-se “A dança 

como forma de expressão corporal: experiências de estágio na Escola 

Estadual de Cegos Cyro Accioly”. Podemos também citar o TCC da aluna 

Lílian Rafaelly Ferreira Santana, intitulado “A dança para pessoas com 

Síndrome de Down: relato de experiência na Instituição Família Down, a 

partir da sua atuação docente no estágio supervisionado”. O referido 

trabalho foi defendido em dezembro de 2017.  

Em 2018 os alunos do Curso de Licenciatura em Dança Jessé 

Batista Junior e Sara Cristina Lessa foram contratados para ministrar aulas 

de dança para crianças autistas que são atendidas pela Associação de 

Amigos do Autista de Alagoas – AMA. Segundo Sara Cristina, a 

experiência de ministrar aula de dança para crianças autistas se 

transformará em seu Trabalho de Conclusão de Curso, que tem o título 

provisório de “A importância da formação de professores no ensino da 

dança para autistas”. 

Concluo este relato de experiência chamando a atenção para o 

compromisso que nós, docentes dos cursos de Licenciatura em Dança, 

precisamos assumir para formar arte-educadores comprometidos com 

uma educação inclusiva. Vivemos tempos em que trabalharmos com 

crianças, jovens ou adultos com corpos diferenciados não é mais uma 

questão de opção. O pensamento e o movimento global na direção de 

incluir pessoas com corpos diferenciados, na sociedade, podem ainda ser 

lentos, mas são irreversíveis. Devemos estar preparados para construir 

uma teia forte de pensamento, atitudes, intenções, emoções, consciência e 
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amorosidade que reverbere nas relações multidimensionais e na 

sociedade, facilitando a aceitação, o acolhimento e a criação de 

oportunidades para todos, sem exceção.  

Ter uma disciplina que reflete e discute a inclusão de pessoas com 

corpos diferenciados, no âmbito educacional e artístico, implantada no 

Curso de Licenciatura em Dança, da UFAL, em 2009, demonstra a 

proatividade, a consciência, o compromisso e a sensibilidade do corpo 

docente e administrativo do curso para a formação dos futuros arte-

educadores que atuarão nas escolas da capital e de todo o estado de 

Alagoas.  

Podemos afirmar que nos antecipamos seis anos em relação à 

Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 

de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Essa Resolução, 

em seu Capítulo V, que versa sobre a estrutura e o currículo dos cursos de 

licenciatura, aponta no parágrafo 2º que:  

 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos 

conteúdos específicos da respectiva área de conhecimento 

ou interdisciplinares, seus fundamentos e metodologias, 

bem como conteúdos relacionados aos fundamentos da 

educação, formação na área de políticas públicas e gestão da 

educação, seus fundamentos e metodologias, direitos 

humanos, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, 

religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), educação especial e direitos educacionais de 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas 

socioeducativas. 

 

 No primeiro semestre de 2017 recebemos a primeira turma que 

segue as diretrizes do novo PPC do Curso de Dança, aprovado pelo 

Conselho Universitário da UFAL em 2016. Agora, em 2018, teremos a 

última turma que cursará a disciplina Dança para portadores de 

necessidades especiais. Em 2019 a disciplina passará a ser intitulada 

Dança com Corpos Diferenciados, com uma carga horária de 60 horas. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=70431-res-cne-cp-002-03072015-pdf&category_slug=agosto-2017-pdf&Itemid=30192
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 Não temos dúvida que as atualizações feitas na disciplina serão de 

grande importância para continuarmos ampliando e aprofundando os 

estudos nas áreas da arte e da educação inclusiva. No entanto, sabemos 

que a disciplina Dança com Corpos Diferenciados é apenas um pontapé 

inicial para se estabelecer a conscientização da necessidade de uma 

continuidade de estudos e reflexões sobre a prática docente em tempos de 

inclusão.  
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CAPITULO 34 
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DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO 

AUTISMO 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente texto tem como objetivo central relatar uma 

experiência no campo da habilitação e reabilitação de crianças com 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), cuja intervenção direciona-se 

à promoção de atividades em grupo com as referidas crianças. Tal 

experiência é uma iniciativa de profissionais de Psicologia e de Terapia 

Ocupacional e conta com a parceria do curso de Psicologia da 

Universidade Federal de Alagoas/Unidade Educacional de Palmeira dos 

Índios, que vem executando o projeto de extensão “(Inter)ações e 

(Con)vivências: promoção de inclusão de crianças com Transtorno do 

Espectro do Autismo”. Para a discussão ora proposta, consideraremos 

uma leitura fundamentada na Psicologia Histórico-cultural, nesse sentido, 

compreendemos que o trabalho desenvolve-se através de elementos que 

oportunizam mediações simbólicas como a brincadeira, a música, o 

desenho e a dança. Assim, o grupo tem o intuito de propiciar a interação 
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e a comunicação entre as crianças, abrindo possibilidades de 

desenvolvimento entre elas. 

O trabalho justifica-se pela necessidade imperiosa de promover 

ações que favoreçam a inclusão social de pessoas com deficiência, em 

geral e, de forma específica, com TEA. O movimento de inclusão de 

pessoas com deficiência tornou-se uma importante bandeira da sociedade 

nas últimas décadas e seus princípios têm se desdobrado em documentos 

legais e em políticas públicas diversas, abarcando os campos da educação, 

saúde, assistência social, trabalho, esportes, cultura, habitação, entre 

outros.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, instituído a partir da Lei nº 

13.146/2015, estabelece, em seu artigo quarto, que “Toda pessoa com 

deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação” (BRASIL, 

2015, p. 12). Isso significa que a deficiência não deve ser impeditiva para 

que a pessoa possa acessar aos diferentes âmbitos sociais e participar 

ativamente da vida em sociedade. 

Ainda no referido documento, no artigo oitavo, tem-se que  

 

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à 

pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 

paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 

educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência 

social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à 

acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 

informação, à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à 

convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das 

leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, 

social e econômico (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

Frisamos esse artigo para chamar a atenção de que o Estado e a 

sociedade civil como um todo devem estar implicados no processo de 

inclusão de pessoas com deficiência, buscando construir políticas e 
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intervenções que favoreçam a garantia de direitos a essas pessoas. 

Destarte, apoiar e prover subsídios teóricos, reflexivos e técnicos para 

promover a inclusão de pessoas com deficiência configura-se como uma 

relevante e atual demanda social sobre a qual é preciso o envolvimento de 

distintas instituições e grupos sociais, dentro os quais a universidade 

pública. Nessa perspectiva e considerando a ampla gama de ações 

possíveis e em campos distintos, a universidade deve buscar parcerias com 

outros atores e instituições sociais que visem ao trabalho com pessoas com 

deficiência em suas demandas específicas. 

 

É diante dessas premissas que se localiza o presente relato 

de experiência, tendo como norte a inclusão social da 

criança com TEA. Tal experiência segue em consonância 

com as Diretrizes de Atenção à Reabilitação da Pessoa com 

Transtornos do Espectro do Autismo, que vêm oferecer 

orientações no tocante ao cuidado e à saúde de pessoas com 

TEA. Nesse documento, evidencia-se a relevância da 

atenção integral à pessoa com TEA, com ações que 

articulem a atenção à saúde, os serviços de assistência social 

e a educação (BRASIL, 2013). 

 

De início, vale demarcar o que seria o TEA. Tal termo foi criado 

para denominar parte dos Transtornos Globais do Desenvolvimento 

(TGD), os quais se referem a um contínuo de condições com similaridades 

por destacarem características relativas ao desenvolvimento. No TEA, 

estão incluídos: o autismo, a síndrome de Asperger e o Transtorno Global 

do Desenvolvimento sem outra especificação. Assim, trata-se de 

 

[...] uma síndrome neuropsiquiátrica. Embora uma etiologia 

específica não tenha sido identificada, estudos sugerem a 

presença de alguns fatores genéticos e neurobiológicos que 

podem estar associados ao autismo (anomalia anatômica ou 

fisiológica do SNC; problemas constitucionais inatos, 

predeterminados biologicamente). Fatores de risco 

psicossociais também foram associados. Nas diferentes 

expressões do quadro clínico, diversos sinais e sintomas 

podem estar ou não presentes, mas as características de 

isolamento e imutabilidade de condutas estão sempre 

presentes (BRASIL, 2013, p. 14). 
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Embora seja um espectro, com características que variam em intensidade, 

há alguns aspectos que estão presentes em todos os quadros: prejuízos nos 

domínios de comunicação social e de comportamentos restritivos e 

repetitivos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). Em 

um diagnóstico diferencial, observa-se a presença de tais traços antes dos 

três anos de idade, além disso, a importância do diagnóstico precoce é 

reconhecida de modo a iniciar o quanto antes a intervenção com o bebê 

visando promover seu desenvolvimento nos domínios afetados (BRASIL, 

2013).  

Com efeito, sendo um TGD, o foco do trabalho deve ser o 

desenvolvimento da criança, especialmente, nos campos mais afetados 

pelo transtorno. É nessa direção que a habilitação e a reabilitação 

assumem um papel fundamental. Conforme o Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em seu artigo 14, parágrafo único: 

 

O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo 

o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades 

e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, 

atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a 

conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua 

participação social em igualdade de condições e 

oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 2015, p. 

15). 

 

Tais processos são, pois, condições centrais para o alcance do 

objetivo maior que seria a inclusão social do sujeito com TEA. Indo além: 

a habilitação e a reabilitação são condições básicas para o 

desenvolvimento da criança como pessoa e para o exercício de sua 

cidadania. Nesse sentido, não devem ser resumidos à mera adaptação ou 

treino comportamental. Trata-se de um trabalho que deve considerar o 

desenvolvimento em uma perspectiva multidimensional, histórico-

cultural e integrada, com ações de preferência em nível interdisciplinar de 

modo que a criança desenvolva de suas potencialidades, reconfigurando 

um olhar que antes esbarrava sempre em limitações e que possa agir no 
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mundo de forma ativa, deixando de lado a visão determinista de um sujeito 

com habilidades comprometidas e incapaz de exercer sua autonomia. 

Amparadas, então, na Psicologia Histórico-cultural, 

compreendemos que o desenvolvimento não é linear, tampouco deve ser 

circunscrito ao acúmulo de experiências ou de estágios. Consideramos o 

desenvolvimento em seu movimento dialético e histórico e que, 

sobretudo, ocorre a partir da interação do sujeito com o mundo. 

Tais tópicos são subsidiados pela Lei Genética do 

Desenvolvimento Cultural de Vygotsky que estabelece que “qualquer 

função no desenvolvimento cultural da criança aparece em cena duas 

vezes, em dois planos – primeiro no social, depois no psicológico, 

primeiro entre as pessoas como categoria interpsicológica, depois – dentro 

da criança” (VIGOTSKI, 2000, p. 26). Essa lei coloca em relevo a 

centralidade do mundo social na formação humana, uma vez que o 

desenvolvimento possui uma gênese social, ocorrendo, inicialmente, no 

plano social, para só então se desenrolar no plano interno. Dessas relações, 

emerge o processo de internalização, quer dizer, “a reconstrução interna 

de uma operação externa” (VIGOTSKI, 1991, p. 40). Aqui, vê-se a 

importância do outro na formação do sujeito, pois é pelo outro que a 

criança vivencia e interage com seu contexto social, adentrando nesse 

mundo e internalizando-o. 

Assim, constituímo-nos como sujeito à medida que interagimos 

com o outro e vivenciamos nossa cultura, partindo de uma perspectiva 

dialética, ao passo que agimos sobre nosso mundo, transformando-o e 

sendo transformados por ele. Isto é, nosso desenvolvimento está 

interligado à atividade humana, a qual é dotada de uma intencionalidade 

(OLIVEIRA, 2010) e, segundo Núñez (2009), envolve uma relação 

dialética entre sujeito e objeto da realidade. Conforme Leontiev (1978), a 

atividade humana deve ser considerada como um processo, no qual estão 

contidas contradições, dicotomias e transformações internas. Assim, a 

atividade não é mera resposta ao ambiente, nem deve ser concebida de 

forma apartada dos processos internos do sujeito, posto que se atrela ao 

movimento dialético entre homem e mundo e, nesse movimento, o sujeito 
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reconstitui o mundo em si, afetando e sendo afetado, o que propicia 

desenvolvimento. 

 Deve-se aqui sublinhar que a atividade implica uma relação 

mediada. Como explicam Caixeta, Sousa e Santos (2015), mediações são 

ações, no sentido da concepção de atividade de Leontiev, que possibilitam 

uma interação com vistas ao alcance de objetivos construídos 

intencionalmente. Com efeito, as atividades humanas não são diretas, são 

mediadas por instrumentos e signos. Nas palavras de Sirgado (2000, p. 58, 

grifos do autor), “[…] na atividade humana opera uma dupla mediação: a 

técnica e a semiótica. Se a mediação técnica permite ao homem 

transformar (dar uma ‘forma nova’) à natureza da qual ele é parte 

integrante, é a mediação semiótica que lhe permite conferir a essa ‘forma 

nova’ uma significação”. Aqui, recorremos a Molon (2015), que 

argumenta que a mediação se refere a um processo, não devendo ser 

concebida como um ato em si, no qual algo se interpõe aos polos da 

relação. A mediação não é algo que está entre os elementos de uma 

relação, posto que é a própria relação, assim, não se pode separar os 

elementos dessa relação. 

 Em síntese, podemos afirmar que o contexto histórico-cultural é 

constitutivo do desenvolvimento humano, sendo que o homem se constitui 

a partir de sua relação com o mundo social. Tal relação é marcada pela 

atividade humana, sendo esta mediada por instrumentos, signos e pelo 

outro. Assim, para promover o desenvolvimento, é preciso atentar para as 

condições sociais, culturais e históricas em que essa relação da criança 

com o mundo se desenrola, observando as condições de mediação 

disponíveis que permitam à criança interagir e se apropriar do mundo. 

 Nessa altura, a Psicologia Histórico-cultural encontra-se com o 

trabalho com pessoas com deficiência, em especial com aqueles voltados 

às crianças com TEA. Saliente-se que os escritos de Vygotsky são 

pioneiros na defesa da educação e do desenvolvimento de pessoas com 

deficiência. Isto porque sua concepção de desenvolvimento permite 

enfocar o sujeito em sua relação com o mundo e as possibilidades daí 

extraídas. 



 - 496 -  

 Diferente de outras abordagens que priorizavam a visão do modelo 

médico em relação à deficiência, que enfoca as faltas e impedimentos 

provocados pela lesão, enfatizando o olhar biologicista, Vygotsky (2011) 

buscava enaltecer as potencialidades do sujeito com deficiência e seu 

desenvolvimento dentro do âmbito cultural. Para ele, o desenvolvimento 

cultural consiste na esfera principal que permitirá compensar a 

deficiência. Se há impossibilidades de avanços no desenvolvimento 

orgânico devido à deficiência, deve-se abrir caminho pelo 

desenvolvimento cultural. Nessa direção, o autor lança o conceito de 

compensação, pois sua visão de deficiência rompe com a ideia de 

limitação em si. Em sua concepção, 

 

[...] o defeito exerce uma dupla influência em seu 

desenvolvimento. Por um lado, ele é uma deficiência e atua 

diretamente como tal, produzindo falhas, obstáculos, 

dificuldades na adaptação da criança. Por outro lado, 

exatamente porque o defeito produz obstáculos e 

dificuldades no desenvolvimento e rompe o equilíbrio 

normal, ele serve de estímulo ao desenvolvimento de 

caminhos alternativos de adaptação, indiretos, os quais 

substituem ou superpõem funções que buscam compensar a 

deficiência e conduzir todo o sistema de equilíbrio rompido 

a uma nova ordem (VIGOSTKI, 2011, p. 869). 

 

 Desse modo, ele diferencia a deficiência primária – aquela do tipo 

orgânica – da deficiência secundária (AMARAL, 1998), provocada pelas 

ausências culturais e pelas parcas mediações que apartam o sujeito com 

deficiência de sua realidade social, impedindo novas apropriações e o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tipicamente 

humanas. Para superar isso, é preciso permitir ao sujeito a interação com 

o outro, suas vivências culturais, de modo tal que ele, em atividade com o 

mundo, compense elementos de sua deficiência primária. São esses 

tópicos que buscamos desenvolver com a intervenção em grupo com 

crianças, cuja metodologia será exposta a seguir. 
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METODOLOGIA: 

 

 Considerando que a intenção das atividades desenvolvidas no 

projeto é atuar no processo de habilitação e reabilitação de crianças com 

TEA, promovendo situações de mediação simbólica que favoreçam o 

desenvolvimento desses sujeitos, o trabalho se divide em três eixos: 1- 

acompanhamento dos atendimentos individuais de crianças com TEA em 

processo de habilitação e de reabilitação; 2- acompanhamento dos 

atendimentos em grupo com crianças com TEA; 3- orientações aos 

cuidadores e educadores das crianças com TEA atendidas na clínica. 

 A partir do foco do presente texto, discutiremos mais detidamente 

o segundo eixo, referente ao acompanhamento do atendimento grupal. 

Trata-se de um grupo com crianças com TEA, com cinco integrantes, em 

que se trabalha com música, dança e brincadeiras e jogos, buscando 

promover a interação e a comunicação entre as crianças. Nesse sentido, as 

atividades objetivam o fortalecimento de vínculos e a atuação nas 

dimensões socioafetiva, cognitiva, psicomotora e da linguagem do 

desenvolvimento. 

 O grupo, denominado como Aquarela, reúne-se uma vez por 

semana e, em cada encontro, são propostas atividades lúdicas diversas, 

bem como oficinas para a organização e ensaio de apresentações de dança. 

Nessas oficinas, com a mediação das profissionais da Psicologia e da 

Terapia Ocupacional, as crianças aprendem coreografias, cantam, 

confeccionam recursos cênicos que serão usados em suas apresentações 

externas. Ao longo do trabalho, as crianças já se apresentaram com a 

música “Aquarela”, composição de Toquinho, e atualmente vêm 

ensaiando a música “É tão lindo”, versão de autoria de Edgard Poças. O 

registro das atividades é feito a partir da escrita em diários de campo. 

Nas reuniões, temos como norte o desenvolvimento da criança com TEA 

em sua multidimensionalidade, complexidade, integralidade e em seu 

caráter histórico-cultural, buscamos ainda assegurar a ludicidade como 

ferramenta que propicie a mediação simbólica.  
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 Seguindo, pois, os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural, 

as intervenções enfatizam estratégias lúdicas, com a intenção de criar 

situações de mediação simbólica. Vygotsky explica que o brinquedo é um 

fator importante no desenvolvimento infantil. Para ele, 

 

[...] o brinquedo fornece ampla estrutura básica para 

mudanças das necessidades e da consciência. A ação na 

esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação das 

intenções voluntárias e a formação dos planos da vida real e 

motivações volitivas - tudo aparece no brinquedo, que se 

constitui, assim, no mais alto nível de desenvolvimento pré-

escolar. A criança desenvolve-se, essencialmente, através da 

atividade de brinquedo (VIGOTSKI, 1991, p. 69). 

 

 Nas atividades propostas no grupo, busca-se explorar a linguagem 

e as várias formas de comunicação, além de ações contextualizadas com 

a realidade da criança de modo a propiciar a vivência com diversos 

elementos culturais. O trabalho em grupo segue a premissa da relevância 

da formação de vínculos, da ludicidade, da criação de possibilidades de 

comunicação e de interação e do fortalecimento da dimensão simbólica 

como alicerces para a habilitação e reabilitação da criança. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do trabalho em grupo vêm apontando a criação de 

estratégias que favoreçam a mediação simbólica por meio das atividades 

lúdicas e das oficinas. Nesse sentido, o foco é o desenvolvimento integral 

das crianças, considerando suas qualidades e potencialidades. 

Partindo dos registros em diário de campo, observamos que as atividades 

permitem a apropriação de aspectos culturais diversos, como no dia em 

que as crianças confeccionaram máscaras de carnaval e, ao mesmo tempo, 

tiveram a oportunidade de conversar sobre esse período e experienciar 

elementos festivos. Na confecção das máscaras, mediações acerca dos 

materiais, cores, formatos foram possíveis, assim como o trabalho com a 

coordenação motora fina. 
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Em outro registro, podemos observar que, na data correspondente 

ao aniversário de uma das crianças, foi perguntado o que significava 

comemorar um aniversário e discutido a importância dessa data. Nesse 

dia, foi proposto às crianças a realização de uma festa de aniversário, 

ficando as crianças responsáveis por grande parte da organização da festa. 

Confeitaram o bolo, fizeram brigadeiros, encheram bexigas e 

confeccionaram cartões de aniversário usando desenhos para expressar o 

carinho pelo colega e algum momento feliz que dividiram durante os 

encontros anteriores do grupo. A atividade possibilitou o trabalho com 

diversos aspectos, como os significados do aniversário em nossa cultura, 

o afeto entre os participantes, além do desenvolvimento psicomotor, 

cognitivo e da linguagem. 

Em outro momento, teve-se como enfoque os sentimentos, no qual 

foram utilizados os emojis que são atualmente utilizados como uma forma 

de demonstrar sentimentos nas conversações virtuais. As crianças 

precisavam identificar de qual sentimento se tratava a carinha apresentada 

e contextualizá-la conforme as situações corriqueiras do dia a dia. Quando 

as imagens mudaram para rostos humanos, ficou visível a dificuldade em 

identificar emoções, havendo, então, uma mediação para tratar dos 

contextos vinculados às emoções expressas na foto e, a partir daí, foi 

possível a identificação de que emoção se tratava. 

No início do ano, após a volta das férias, o primeiro encontro teve 

como objetivo o relato por parte das crianças de como foi esse período 

distante da escola e também do grupo. A atividade foi dividida em dois 

passos, em que inicialmente deveriam desenhar e pintar para que, em um 

segundo momento, contassem ao grupo. Levando em conta que algumas 

crianças estão mais fortemente vinculadas aos elementos concretos, o 

pedido do desenho não foi compreendido e uma das crianças começou a 

escrever o nome das pessoas com que passou as férias ao invés de 

desenhar. Foi necessária a mediação de uma das profissionais, com a 

realização de outros desenhos para que, então, a criança pensasse novas 

possibilidades para significar suas férias. No momento de explicar o 



 - 500 -  

desenho, foram expostos os momentos mais significativos das férias e 

também as pessoas com quem conviveram nesse período. 

As oficinas para a apresentação de dança, por sua vez, também 

propiciam mediações diversas. A confecção dos objetos cênicos pelas 

crianças, através de desenhos, pinturas, recortes e colagens, favorece não 

somente o desenvolvimento da coordenação motora fina como também o 

trabalho com o processamento sensorial, com a dimensão simbólica e a 

imaginação. 

Ao se dedicarem ao desenho de determinados objetos ou animais 

presentes na música, as crianças lidam com dificuldades de integração 

sensorial, especialmente aquelas tácteis e visuais. Isto porque elas 

precisam utilizar suas mãos, manipulando e entrando em contato com 

materiais de texturas, cores e formatos diversos, os quais nem sempre 

provocam sensações agradáveis em alguém que apresenta 

hipersensibilidade táctil ou visual. Todavia, considerando que se trata de 

um espaço de compartilhamento de experiências, as crianças se permitem 

tais vivências, ressignificando esse contato e comemorando com o grupo 

quando conseguem resolver uma situação que antes poderia ser vista 

como impossível, mas que no grupo, diante de colegas com as mesmas 

dificuldades, dão espaço para o desenvolvimento de suas potencialidades. 

Além disso, com as atividades de confecção dos materiais cênicos, 

pode-se incitar a formação de imagens e a criatividade, oportunizando o 

desenvolvimento da dimensão simbólica e da imaginação. A integração 

entre elementos da música e do desenho por elas confeccionado 

proporciona a construção de sentidos diversos, os quais, devido ao 

movimento de grupo são comunicados, partilhados, negociados e 

favorecem a apropriação cultural. 

A aprendizagem da coreografia, por seu turno, torna-se mais do 

que a repetição e o treino de passos a serem executados. Com a 

coreografia, vivencia-se não somente outros componentes do 

processamento sensorial, como os estímulos auditivos, mas as dimensões 

psicomotora, cognitiva e afetiva, a interação, a comunicação e a 

flexibilização de comportamentos. As exigências coreográficas com 
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relação aos movimentos, atenção, memorização, adequação postural e o 

acompanhamento de ritmos e passos, bem como a necessária associação 

entre o movimento e os sentidos suscitados pela música favorecem o 

desenvolvimento em sua totalidade. 

As ações ora descritas vão ao encontro de pressupostos da 

Psicologia Histórico-cultural e da defesa inexorável do desenvolvimento 

de crianças com deficiências diversas. Nesse sentido, compreendemos que 

a criança com TEA tem potenciais a desenvolver e não deve ser limitada 

a uma visão que ressalte os défices e seus impedimentos intrínsecos. Vale 

mais investir na promoção de condições que permitam sua atividade como 

sujeito. 

As intervenções ora descritas buscam favorecer a mediação 

simbólica e do outro, visto que tais intervenções propiciam a ação do 

sujeito no mundo e, nessa ação, ele se transforma, torna-se ativo e 

participante de sua cultura. Através da mediação, é possível ao sujeito 

interagir, vivenciar e dar significados ao mundo, criando novas 

possibilidades de desenvolvimento. 

Orrú (2012), ao refletir sobre a educação da criança com autismo, 

defende um trabalho que sublinhe a linguagem, o mais importante sistema 

simbólico humano. Segundo a autora, 

 

[…] o processo de ensino e aprendizagem desse educando 

orientado pela perspectiva do desenvolvimento da 

linguagem, rompe e transcende ao ensino mecanizado de 

hábitos e à concepção reducionista acerca do 

desenvolvimento de sua aprendizagem. Quando falamos de 

aprendizagem, entendemos estarem implícitas todas as 

formas de conhecimento, não nos limitando tão somente aos 

conhecimentos acadêmicos, mas a conhecimentos do 

cotidiano, abrangendo, inclusive, as ações de afeto e 

sentimento de valor (ORRÚ, 2012, p. 196). 

 

 Transpondo tais entendimentos para o atendimento às crianças 

com TEA, busca-se destacar a criança como sujeito ativo, a mediação 

simbólica e o afeto como elementos constitutivos do trabalho. 
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 Além disso, por ser um trabalho de grupo, há que se destacar a 

relevância dessa configuração no desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores. Considerando a Lei Genética do 

Desenvolvimento Cultural (VIGOTSKI, 2000), o desenvolvimento ocorre 

em um caminho que se inicia fora para dentro e depois segue o movimento 

posto de dentro para fora. Ou seja, é no entre as pessoas que é possível 

que o sujeito se aproprie de formas culturais, que internalize determinados 

aspectos do desenvolvimento, oportunizando a formação das referidas 

funções.  

 

CONCLUSÃO 

 

Comumente, quando se pensa em um trabalho de habilitação e 

reabilitação com crianças com TEA, imagina-se uma relação entre uma 

terapeuta e uma criança. Com efeito, a despeito do atendimento individual 

ter suas demandas e considerações positivas, a experiência proporcionada 

pelo trabalho em grupo com crianças vem demonstrando a potência que 

as interações e comunicações entre as crianças possuem no tocante ao 

desenvolvimento do sujeito. 

O trabalho em grupo que alie elementos como música, dança e 

ludicidade não é muito comum entre crianças com TEA e necessita de um 

aprofundamento maior para conhecermos suas implicações no 

desenvolvimento das crianças. Desse modo, a experiência em tela 

configura-se como uma importante ação inclusiva, dada a inovação da 

proposta e a oportunidade de reflexão sobre as mediações possíveis na 

promoção da inclusão de crianças com TEA. 

No grupo, as crianças quebram diversas imagens construídas sobre 

o autismo, visto que interagem, comunicam-se, demonstram afeto, 

ressignificam ações, flexibilizam comportamentos, etc. Assim, o trabalho 

em grupo permitiu a interação e convivência entre as crianças para além 

dos rótulos criados, dando maior destaque às suas qualidades e 

potencialidades, as quais devem ser ressaltadas no processo de construção 

de uma sociedade de fato inclusiva.  
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CAPITULO 35 

 

TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

contribuição de saberes e práticas dos campos disciplinares para o 

processo de socialização e formação cultural das crianças 

 

 

Andréa Giordanna Araujo da Silva100 

 

INTRODUÇÃO  

 

No estudo realizado sobre o espaço reservado para o ato de brincar 

na Educação Infantil e no ensino fundamental, Barros (2009) observou 

que as práticas pedagógicas da Educação Infantil estão cada vez mais 

marcadas pelos aspectos conteudistas e pelos interesses das instituições 

de ensino e dos pais em promover o ingresso das crianças no ensino 

fundamental, em melhores condições de aprendizagem dos saberes e 

práticas do currículo formal. Considerando essa afirmativa, buscou-se 

observar as possibilidades de desenvolvimento de práticas lúdicas 

amparadas em princípios e conteúdos dos campos disciplinares, sem 

reduzir a importância do Brincar como fundamento do processo de 

desenvolvimento amplo da criança.  

 Por conseguinte, o trabalho apresenta as reflexões desenvolvidas 

com fundamento na realização do Estágio Supervisionado em Educação 

Infantil, desenvolvido em uma Instituição de Ensino Particular. 

Considerando que os textos oficiais Referencial Curricular Nacional para 

a Educação Infantil (BRASIL, 1998) e Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) apontam as práticas do Cuidar 

e Educar como eixos estruturais do trabalho do professor na educação com 

crianças pequenas, apresentamos uma discussão sobre o caráter 
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pedagógico-escolar das atividades desenvolvidas com crianças de 2 e 3 

anos, inseridas em uma turma do Maternal 1 e 2, focalizando a atenção 

nas contribuições dos saberes e das práticas dos campos disciplinares para 

a formação das crianças pequenas.   

Desse modo, para melhor exposição da pesquisa, descrevemos as 

ações de formação desenvolvidas pela professora, acompanhada durante 

a realização do estágio supervisionado, e refletimos sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas, apontando o campo disciplinar que deu 

subsídio teórico-metodológico para a atuação da docente.  

Reconhecendo que a Educação Infantil tem como perspectiva a 

formação e a socialização das crianças pequenas de forma ampla, o estudo 

se detém na análise das atividades de ensino que apresentam conteúdos 

associados aos conceitos e às práticas relacionados com os campos 

disciplinares de Português e Matemática. Selecionaram-se essas 

disciplinas como referência para compreensão dos objetivos das práticas 

pedagógicas observadas na escola, porque elas foram as que apresentaram 

maior incidência como saberes de formação, nas atividades desenvolvidas 

pela professora, no período de realização da pesquisa, de agosto a 

setembro de 2017. 

O interesse do estudo não é reforçar os discursos (teóricos e/ou 

político-governamentais) que tratam da necessidade do ensino ou da 

aprendizagem dos saberes dos campos disciplinares de forma precoce, 

mas pensar como os saberes e fazeres que constituem os campos 

disciplinares citados colaboram com o trabalho pedagógico na Educação 

Infantil.  

 

1- METODOLOGIA  

 

 No desenvolvimento da pesquisa, utilizamos como recurso de 

coleta de dados a prática de observação participativa (MINAYO, 2010), 

com o uso do caderno (diário) de campo e, ainda, consideramos as 

informações obtidas em conversas informais, realizadas com a professora 

atuante na sala de aula, lócus de investigação, e com a coordenadora 
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pedagógica da instituição de ensino, como recursos para conhecer os 

interesses de formação social e intelectual dos pais e dos professores, que 

davam sentido as práticas desenvolvidas do ambiente escolar. 

 Embora a observação participativa seja um recurso de coleta de 

dados utilizado normalmente nas atividades de estágio nos cursos de 

licenciatura, nosso interesse pelo uso do recurso surgiu especificamente 

em virtude de, com ele, o “pesquisador ficar mais livre de prejulgamentos, 

uma vez que não o torna, necessariamente, prisioneiro de um instrumento 

rígido de dados e ou de hipóteses testadas antes, e não durante a pesquisa” 

(MINAYO, 2010, p. 70). Em um ambiente pedagógico com crianças de 

idades diferentes (2 e 3 anos), que se encontram em etapas de 

desenvolvimento cognitivo distintas e capazes de relações interpessoais e 

interações sociais diversas, é necessário que a investigação não esteja 

sustentada em um recurso padronizado de coleta de dados. Assim, 

mediante o uso do caderno de campo e a interação com os sujeitos da 

escola, na observação participativa, o pesquisador pode captar as normas 

não escritas, mas funcionais e aceitas na instituição, os conflitos, as 

negociações e as criações resultantes da relação entre os sujeitos 

professores-professores, alunos-alunos e alunos-professores. Esses são os 

saberes que interessam à pesquisa social: as experiências produzidas pelos 

sujeitos no cotidiano de suas relações laborais (professores) e de formação 

e interação social (alunos).  

 Para efeito de discussão da contribuição dos saberes e das práticas 

dos campos disciplinares para o trabalho pedagógico na Educação 

Infantil, apresentamos as reflexões sobre duas práticas pedagógicas 

desenvolvidas pela professora, com 22 crianças de 2 e 3 anos de idade, da 

turma que foi lócus de realização do estudo. As ações selecionadas são as 

que possibilitam expor conteúdos e práticas de campos disciplinares 

específicos: Português e Matemática.  

 Utilizamos como recursos teóricos para a análise práticas 

pedagógicas observadas os estudos de Aquino (2007), Barros (2009) e 

Lopes (2012).   
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No estudo realizado sobre o espaço reservado para o ato de brincar 

na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, Barros (2009) observa que 

as práticas pedagógicas da educação infantil estão cada vez mais marcadas 

pelos aspectos conteudistas e pelos interesses das instituições de ensino e 

dos pais em promover o ingresso das crianças no ensino fundamental em 

melhores condições de aprendizagem dos saberes e práticas do currículo 

formal. Considerando essa afirmativa, buscamos observar as 

possibilidades de desenvolvimento de práticas lúdicas amparadas em 

princípios e conteúdos dos campos disciplinares, sem reduzir a 

importância do Brincar como fundamento do processo de 

desenvolvimento amplo da criança.  

 Desse modo, para melhor exposição do estudo, descrevemos as 

ações de formação desenvolvidas pela professora, acompanhada na turma 

do Maternal 1 e 2, e refletimos sobre as práticas pedagógicas observadas, 

apontando o campo disciplinar que dá subsídio teórico-metodológico para 

a atuação docente.  

Por conseguinte, em uma das atividades, a professora colocou 7 

bolas coloridas em um saco e depois colocou número sete (confeccionado 

em material emborrachado na cor rosa) para que fosse visualizado por 

todas as crianças. Na sequência, solicitou que cada criança, uma por vez, 

fosse contando as bolas em voz alta e colocando uma a uma em outro saco. 

O objetivo do exercício era realizar a correspondência entre o conjunto de 

objetos (bolas) e o símbolo (número 7).  

Segundo Lopes (2012), a compreensão da ideia de 

correspondência e o desenvolvimento do senso de quantidade são passos 

importantes para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. 

Observa-se que a professora estimulou a cognição das crianças visando à 

construção de estruturas operatórias lógico-matemáticas. Ainda, a 

atividade realizou-se mediante o manuseio de estruturas físicas (bolas) e 

ações operacionais (transferir os objetos de um saco para o outro). Esse 

tipo de atividade está em consonância com a perspectiva de Lopes (2012, 
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p. 32), ao afirmar que “os conceitos matemáticos não são adquiridos por 

uma transmissão verbal, mas se trata eminentemente de uma construção 

gradativa das estruturas operatórias que possibilitam tais conceitos”. Em 

outros termos, é possível afirmar que a realização da ação concreta é o que 

possibilita estabelecer correspondência entre os objetos (bolas) e os 

símbolos (número 7) que os representam. Essa atividade foi realizada 

como um jogo, visando promover a interação das crianças e estimular o 

processo de socialização.  

Por meio da análise da experiência, é possível apreender que, 

mesmo com criança muito pequenas, é possível estimular o 

desenvolvimento de estruturas lógico-matemáticas por meio de atividades 

lúdicas e de interação social.  

 Ainda em uma prática realizada em outro momento de observação, 

a professora desenvolveu atividades individuais de escrita e leitura dos 

números e letras com as crianças, um educando de cada vez. É importante 

lembrar que as crianças estão inseridas em um ambiente de formação 

cultural em que a escrita e a leitura estão presentes no cotidiano. São 

cartazes e avisos nas paredes das salas e corredores, escrita diária nas 

agendas de comunicação com os pais e/ou responsáveis, apresentação de 

livros ilustrados e a presença de outras crianças (as do ensino 

fundamental) realizando atividades em que a leitura está presente (como 

festas e feiras escolares). Assim, as crianças pequenas passam a 

compreender a função da comunicação escrita e são estimuladas pelo 

ambiente escolar a desejar o aprendizado da escrita e da leitura, e esse 

interesse possibilita a ampliação do repertório cultural do educando. 

Compreender que o seu nome e o dos colegas podem ser representados 

por letras, e a idade pode ser representada por um símbolo, 2 ou 3, é um 

dos processos do trabalho de inclusão da criança na cultura letrada de 

forma prazerosa e contextual.  

É possível afirmar, a partir do processo de observação participativa 

vivido, que a professora busca em suas práticas pedagógicas promover 

espaços de interação e de brincadeiras como determinam as Diretrizes 

Curriculares da Educação Infantil (BRASIL, 2010). Para melhor elucidar 
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a afirmativa anterior, citamos exemplos de atividades pedagógicas que 

vivenciamos, que estão em consonância com as experiências definidas 

como propostas pedagógicas no documento oficial: 

 

I - Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio 

da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, 

corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão 

da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da 

criança;  

II - Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes 

linguagens e o progressivo domínio por elas de vários 

gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical; [...] 

IV - Ampliem a confiança e a participação das crianças nas 

atividades individuais e coletivas; [...] 

 V - Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras 

crianças e grupos culturais, que alarguem seus padrões de 

referência e de identidades no diálogo e conhecimento da 

diversidade; [...] 

IX - Promovam o relacionamento e a interação das crianças 

com diversificadas manifestações de música, artes plásticas 

e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e 

literatura; (BRASIL, 2010, art. 9.º). 

 

Durante as aulas, a professora realizou momentos de cantoria 

partilhada, de músicas infantis com as crianças e o ensino de movimentos 

gestuais que possibilitavam o processo de compreensão da letra que 

acompanhava a melodia, ou seja, tratava-se de uma ação de interpretação 

da linguagem oral por meio da linguagem gestual. Ainda, durante a leitura 

do livro ilustrado, as crianças aproximaram-se da obra a fim de melhor 

conhecer o cenário e os personagens da história, e realizar 

questionamentos. Compreendeu-se essa ação como momento de 

participação individual e coletiva interpretação de texto e de 

aprendizagem sobre os gêneros e formas de expressão.  

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil: 

 

A aprendizagem da linguagem escrita está intrinsecamente 

associada ao contato com textos diversos, para que as 
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crianças possam construir sua capacidade de ler, às práticas 

de escrita, para que as crianças possam desenvolver a 

capacidade de escrever autonomamente. A observação e a 

análise de produções escritas revelam que elas tomam 

consciência, gradativamente, das características formais 

dessa linguagem (BRASIL, 1998, p. 128).  

 

A análise do documento e a percepção das atividades realizadas 

pela professora possibilitam entender que as experiências com diferentes 

tipos de textos (orais e escritos) são formas de estimular as crianças a se 

interessar pelos conhecimentos captados na linguagem escrita e ainda 

possibilitam o desenvolvimento da consciência fonológica, que 

corresponde, segundo Aquino (2007, p. 50) à “capacidade de refletir sobre 

os sons da fala e identificar seus correspondentes gráficos” (as letras, por 

exemplo).  

Esse tipo de capacidade amplia a leitura de mundo da criança, a 

sua capacidade de interpretação e interação com a realidade cultural em 

que está inserida e permite, também, que a criança elabore hipóteses sobre 

o sistema de escrita da língua materna.  

No estudo realizado sobre a educação infantil em tempo integral, 

Araújo (2015, p. 46)     observou que, embora sejam as brincadeiras as 

ações de maior interesse das crianças no ambiente escolar, elas “ocupam 

um lugar marginal em relação ao processo de rotinização com as 

atividades predominantes em torno da provisão e da proteção 

(alimentação, escovação, sono, lanches, banho etc.)”. Seja, no tempo 

integral, seja no parcial, o estudo identificou que o ensino dos 

conhecimentos dos campos disciplinares é o elemento de maior interesse 

dos pais para inclusão das crianças pequenas na Educação Infantil. Nesse 

contexto, criar estratégias para associar os saberes dos campos 

disciplinares às atividades do brincar pode ser uma forma de fortalecer o 

espaço das brincadeiras na Educação Infantil. Mesmo que orientadas e 

estruturadas por saberes e práticas das disciplinas escolares, as 

experiências pedagógicas da Educação Infantil não perdem seu caráter 

como espaço de formação pelo brincar se as condições necessárias para o 

pleno desenvolvimento das crianças forem respeitadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Reconhecendo que a Educação Infantil tem como perspectiva a 

formação e a socialização das crianças de forma ampla, o estudo se deteve 

na análise das atividades de ensino que apresentavam conteúdos 

associados aos conceitos e às práticas relacionados com os campos 

disciplinares de Português e Matemática. Observamos que conteúdos dos 

campos disciplinares podem colaborar com a formação cultural da criança 

e com a criação de práticas de brincar que atendem às diretrizes e 

orientações oficiais a respeito do trabalho pedagógico na Educação 

Infantil. O que almejamos demonstrar, com as reflexões apresentadas 

neste texto, foi que não devem ser os campos disciplinares os lugares de 

formação da criança; o cuidar e o educar que se realizam no ambiente 

escolar estão fundamentados nos saberes e nas práticas culturais do 

cotidiano e, especialmente, nos conhecimentos e nas práticas próprias da 

cultura científica, que estão circunscritas pelos campos disciplinares. 

Logo, é preciso investir mais tempo na criação de brincadeiras que 

estejam sustentadas pelos saberes dos campos disciplinares, mas que 

tenham como intenção fundamental promover: o processo de interação e 

socialização da criança; possibilitar o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e da capacidade de comunicação e propiciar conhecer os 

fenômenos naturais e sociais.  
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CAPITULO 36 

 

CLADOGRAMA COMO RECURSO LÚDICO PARA O ENSINO DE 

ZOOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

Anna Karoline Lima de Paula101 

Saulo Verçosa Nicácio102 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Zoologia é o ramo da Biologia que se dedica ao estudo dos 

animais, compreendendo a diversidade de formas, conceitos e relações 

filogenéticas existentes nos diversos grupos. Porém, a estratégia de ensino 

adotada por grande parte dos professores é centrada no modelo 

tradicionalista que desconsidera os conhecimentos prévios dos alunos, 

partindo da concepção de que os mesmos são tábulas rasas, necessitando 

ser preenchidos pelos conhecimentos dos docentes, apresentando-se como 

um fator negativo na motivação e curiosidade deles. Essa abordagem 

minimiza a participação dos alunos, levando-os a memorização dos 

conteúdos lecionados, onde muito em breve serão esquecidos, uma vez 

que estão isentos de significados diante desse contexto. De acordo com 

Carraher (1986), tal modelo de educação trata o conhecimento como um 

conjunto de informações que são simplesmente passadas dos professores 

para os alunos, o que nem sempre resulta em aprendizado efetivo.  

Segundo Ramalho et. al (2011), até a década de 50 predominava o 

modelo tradicional no ensino de Ciências, limitando-se à reprodução de 

teorias científicas, utilizando como recursos didáticos o quadro e o giz. 

Porém durante as décadas de 60 e 70 surgiu uma proposta para a superação 

desse modelo – a aprendizagem por descoberta, cujos defensores se 
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102 Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Maceió-AL, Brasil 
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baseavam de forma equivocada nas teorias cognitivas de Piaget. Esse 

modelo visava a elaboração de atividades práticas para a exposição dos 

alunos a situações reais, vivenciando as diferentes etapas do método 

científico, ou seja, observar, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e 

abandoná-las ou confirmá-las. Entretanto, a recusa do direcionamento dos 

professores, que fora confundido como desenvolvimento de autonomia 

discente, não é indicado pois os educadores são essenciais para a 

mediação da construção do conhecimento. 

A partir desse modelo os professores criaram erroneamente a ideia 

de que a efetivação da aprendizagem só era possível mediante a 

ministração de aulas práticas. Porém é necessário observar se nesses 

momentos os alunos estão apenas reproduzindo um roteiro previamente 

elaborado pelos docentes ou se há em todas as etapas das atividades 

reflexão e diálogo, visando o melhor entendimento da natureza da ciência. 

 Ambos os modelos consideram os estudantes como uma tábula 

rasa, que necessita ser preenchida com o conhecimento transmitido pelo 

professor, seja no ensino tradicional ou na elaboração de situações reais 

favorecendo a apreensão através dos sentidos dos conhecimentos 

disponíveis, no caso da aprendizagem por descoberta. Silveira et. al 

(1991) considera que os dois modelos se baseiam em concepções 

empiristas de conhecimento que acabam por negar o conhecimento prévio 

dos estudantes. 

A partir da década de 80 as pesquisas voltadas para o ensino de 

Ciências começaram a dar importância às proposições dos discentes a 

respeito dos fenômenos naturais, por considerarem aspecto importante na 

aprendizagem, independentemente se as percepções são diferentes das 

aceitas pela ciência. Por conseguinte, surgiu-se o modelo de mudança 

conceitual, desconsiderando a visão dos modelos passados, partindo dos 

conhecimentos prévios dos estudantes, de modo a questioná-los acerca do 

que acreditam, com a finalidade de demonstrar a insuficiência deles nas 

explicações sobre os fenômenos. Nesse contexto, o professor teria o papel 

de apresentar o conhecimento científico, desenvolvendo no aluno 

autonomia e criticidade para refletir sobre sua natureza, julgando o mesmo 
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como plausível ou não. Para Gil Perez (1999), a aplicação constante desse 

modelo pode causar inibição dos estudantes que expõem suas ideias e são 

em seguida questionados.  

Diante dos modelos propostos surge uma pergunta inevitável: Qual 

é a função do professor na atualidade? A prática docente se fundamentará 

na resposta anterior, dado que, se para o professor a sua função é de 

mediador evidenciando o papel principal do aluno no processo de ensino-

aprendizagem, o mesmo utilizará diferentes ferramentas para alcançar tais 

objetivos. Entretanto, o papel do docente é de instigar o interesse do aluno 

por aprender, seja qual for a área de conhecimento, tornando o 

aprendizado algo prazeroso, uma de suas maiores conquistas. 

Entretanto as disciplinas de Ciências e Biologia ainda são 

lecionadas no Ensino Fundamental e Médio centradas na transmissão de 

informações, onde o professor é dependente do livro didático e sua 

transcrição no quadro, como afirmado por Júnior (2013), não se 

distanciando dos anos 50. Infelizmente algumas escolas ainda vivenciam 

essa realidade, optando por métodos antiquados, tendo como resultados, 

baixos índices de rendimentos e aprovações. 

O ensino de Ciências e Biologia é atualmente restrito por parte dos 

alunos, onde a maioria desconsidera o papel fundamental dos conteúdos 

trabalhados para o desenvolvimento de sua capacidade de refletir sobre o 

contexto em que vive, exercendo a cidadania de forma consciente. Desde 

muito cedo, ainda nos anos finais do Ensino Fundamental, os discentes 

aprendem indiretamente que para ser aprovado para a outra série 

necessitam “decorar” o que está escrito no Livro Didático ou o que o 

professor escreveu no quadro. Desse modo, os estudantes criam 

erroneamente a concepção de que fazer ciência é memorizar o que se está 

posto, pois são verdades absolutas, incontestáveis.   

 Foi observado que o estudo dos animais se resume a memorização 

das características de cada filo, reservando um tempo para decorar a 

etimologia, diagnose, número de espécies identificadas, hábitat, modo de 

vida, distribuição geográfica, aspectos morfológicos e anatômicos, 

aspectos fisiológicos, reprodução e importância ecológica, econômica, 
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médica e para as atividades humanas, sendo geralmente dispostos em uma 

tabela.  

Segundo Pereira (2012), o ensino de Zoologia é descontextualizado 

e fragmentado, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. 

No entanto, diversos temas nessas áreas poderiam ser abordados de modo 

mais integrado como relacionar o estudo dos animais à evolução, ou ao 

comportamento do animal, aos ambientes em que ele vive. Vários 

enfoques poderiam ser tomados de acordo com o objetivo do professor, 

pois de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998) a história dos seres vivos deve ser abordada com o intuito de 

permitir aos estudantes o entendimento das relações de parentesco entre 

os organismos e que estes, por sua vez, são produto de um longo processo 

de evolução, onde este enfoque pedagógico torna o Ensino de Zoologia 

mais dinâmico e interessante, minimizando o caráter descritivo. 

Dessa forma, objetiva-se a compreensão do estudo dos animais, 

motivando-os a construir e se apropriar de conceitos que na teoria 

apresentam diferentes níveis de complexidades e abstrações. Além disso, 

contribuir para desenvolver o pensamento crítico, a curiosidade científica, 

a autonomia, o trabalho em equipe, o raciocínio lógico, oportunizando o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva, social e afetiva dos discentes. 

 

1. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado na Escola Estadual Benedita de Castro Lima 

situada no bairro do Tabuleiro do Martins, no Município de Maceió – AL, 

onde participaram desse estudo alunos de duas turmas do 2º ano do Ensino 

Médio, resultando no total de 70 alunos. 

A partir da reflexão dos objetivos propostos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o ensino de Ciências e Biologia, onde o 

mesmo deverá proporcionar aos discentes a capacidade de pesquisar, 

buscar informações, analisá-las, selecioná-las, além de formular questões, 

diagnosticar e propor soluções para problemas reais, percebeu-se a 

necessidade de adotar um plano estratégico para otimização do ensino de 
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Zoologia, estimulando o raciocínio lógico, além de aguçar a curiosidade, 

uma vez que se configura como tema de interesse geral entre os alunos. 

Com isso, a reflexão, a analogia e a construção do conhecimento estevem 

presentes em todas as etapas da pesquisa. 

Diante disso, decidiu-se elaborar com esses alunos o modelo 

didático de um Cladograma para ser utilizado durante ou após a 

ministração da aula de Zoologia de Invertebrados, apresentando-se como 

uma ferramenta lúdica para assimilação do conteúdo à luz da Evolução 

Biológica (exibindo a origem da biodiversidade e a história evolutiva dos 

seres vivos).  

Segundo Machado (2003) e Lopes (2006), os principais conceitos 

básicos da Sistemática Filogenética e a introdução de cladogramas como 

hipótese de parentesco dos seres vivos já é abordada em livros do Ensino 

Fundamental e Médio. Configura-se como sugestão dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais a articulação dos conteúdos de Biologia tendo 

como eixo principal a evolução e ecologia (BRASIL, 1999).  

O presente trabalho ocorreu com a ministração de quatro aulas 

demonstrativas e dialogadas de aproximadamente 50min cada, que 

contribuiu para desenvolver o pensamento crítico, a curiosidade científica, 

a autonomia, o trabalho em equipe, a autoconfiança e entre outros 

benefícios, além da atividade prática com o modelo didático do 

Cladograma realizada por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID).  

Para a elaboração dessa prática foram necessário materiais como 

isopor, folhas de EVA em diferentes cores, tinta guache na cor preta, 

folhas A4, canudos e tachinhas. Foram elaborados cinco Cladogramas e 

representações de animais referentes a cada táxon em folhas de EVA.  

Inicialmente retornou-se ao conteúdo das aulas para explicar a 

proposta da atividade prática, esclarecendo algumas ideias errôneas acerca 

da evolução biológica, aproveitando o momento para chamar atenção de 

alguns conceitos básicos da embriologia animal e explicação da 

construção do Cladograma, para que serve, terminologia utilizada na 

Sistemática Filogenética, que por vezes são ocultados ou mal-entendidos.   
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Em seguida a turma foi dividida em cinco grupos, cada um com a 

média de sete componentes, onde cada grupo dispôs de um Cladograma 

do Reino Animalia com características evolutivas ao longo dos clados 

(Figura 1). Também foram entregues imagens dos animais representantes 

de cada táxon e tachinhas, as quais seriam fixadas pelos alunos nos 

canudos, representando os terminais do Cladograma, de acordo com as 

características apresentadas.  

 

Figura 1 –  Modelo de Cladograma do Reino Animal utilizado na aula 

prática. 

 
(Fonte: Autores, 2017) 

 

Nos cladogramas, os pontos de onde partem os ramos são 

chamados de nós e representam ancestrais comuns hipotéticos para todos 

os seres vivos que estão acima do nó. Os grupos que descendem 

evolutivamente desse ancestral são colocados no ápice dos ramos, 

compondo os terminais. Os nós, simbolizam pontos de provável 

ocorrência de eventos cladogenéticos, ou seja, momento em que 

populações ancestrais podem ter se separado e passado a apresentar 
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características próprias surgidas por anagênese. A raiz é a base de onde 

parte o cladograma. Cada um dos terminais deve representar um grupo 

natural que descende de um mesmo grupo ancestral (parte do mesmo nó) 

ser formado apenas por organismos que compartilham a condição 

derivada de um ou mais caracteres (LOPES, 2006).   

Foi solicitado que as equipes fixassem os animais nos terminais, 

nomeando os táxons, a partir da análise das características exclusivas dos 

grupos (autapomorfias) e as compartilhadas por mais de dois grupos 

(sinapomorfias). Aconselhou-se que os membros de cada grupo 

conversassem entre si e chegassem a uma conclusão a respeito da 

disposição dos animais e fixassem com as tachinhas, sendo necessário 

uma explicação para a escolha de cada animal fixado nas extremidades. 

Foram analisados aspectos qualitativos e quantitativos, com uma 

maior prevalência para os qualitativos, originados a partir da observação 

dessas práticas registradas nos diários de formação dos bolsistas. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O presente estudo demonstrou que a observação é essencial ao 

exercício docente, caracterizando-se como elemento importante na 

vivência investigativa. O conteúdo de Zoologia estava sendo trabalhado 

de forma mecânica, possuindo grande dependência do Livro Didático 

(LD), onde a metodologia era centrada no professor, por inúmeras razões, 

sendo uma delas a falta de tempo hábil para o desenvolvimento de 

métodos alternativos, objetivando a construção de significados para o 

alunado.  

Em virtude disso, os alunos mostram-se não compreender a ciência 

que é ensinada por muitos educadores, criando erroneamente a concepção 

de que fazer ciência é decorar o que o professor diz, ou o que está escrito 

no livro, pois configuram-se como verdades absolutas. Porém, quando se 

solicita aos alunos que respondam determinada situação-problema e 

justifiquem suas respostas, eles não conseguem explicar cada etapa da 

solução, visto que aprenderam apenas a memorizar, sem conferir 
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significado para tais conhecimentos. Alguns professores justificam como 

sendo casos excepcionais, sendo na verdade, a regra. Neste sentido, cria-

se um sentimento geral de frustação entre os docentes, por perceberem 

que seus esforços não tiveram bons resultados.  

 Iniciamos os debates com os alunos sobre a temática da 

Classificação dos Seres Vivos e Introdução ao estudo dos animais através 

de aulas expositivas-dialogadas que resultaram no total de quatro aulas. 

Os alunos foram questionados a respeito da definição de diversidade 

biológica e a importância para o meio ambiente, justificando como sendo 

o número de espécies em determinada localização geográfica e seus 

papéis na cadeia alimentar, sendo estas as respostas predominantes. 

 Para contextualizar foi retomado a história da vida no Planeta 

Terra, explicando que é resultado de 3,5 bilhões de anos de evolução e ao 

longo deste tempo, espécies surgiram e desapareceram. Porém, 

atualmente a perda de diversidade tem aumentado de forma assombrosa, 

o que significa em números a extinção de 8.700 espécies anualmente. 

 Debatemos sobre as implicações das extinções para a sociedade 

humana, economia e meio ambiente, citando como fator limitante e 

imprescindível para nós a água e os alimentos, onde ressaltamos a 

importância de algumas plantas para a indústria farmacêutica. Por fim, 

mostramos através dos exemplos deles que dependemos dos recursos 

biológicos e precisamos diminuir nossa pegada ecológica para a 

sobrevivência de nossa espécie e de tantas outras, sensibilizando e 

notando em suas expressões espanto e seriedade.   

 Diante da diversidade biológica do mundo questionamos se eles 

saberiam dizer como é possível agrupar todos esses organismos de forma 

a tornar o estudo deles mais fácil, compreensível e acessível, e através de 

suas respostas comentamos brevemente sobre os sistemas de classificação 

adotados ao longo do tempo.  

Para a execução da proposta de atividade prática, explicamos o 

significado do cladograma e sua utilização na Cladística, sendo ele uma 

árvore evolutiva que representa a origem e as relações evolutivas entre os 

seres vivos. Alguns alunos disseram que nunca tinham visto esse esquema 
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em sala de aula antes, sendo para eles algo novo, chegando a definir como 

“difícil”.  

 Conforme as imagens representativas dos animais iam sendo 

exibidas,  conversamos sobre a possível data de surgimento deles, 

mostrando que os registros fósseis apontam especialmente para o início 

do Cambriano, no período compreendido entre 545 e 525 milhões de anos 

atrás, ocorrendo o que se chamou de Explosão Cambriano, surgindo nesse 

“curto” espaço de tempo, praticamente todos os grupos animais que 

conhecemos até hoje, além de muitos outros que foram extintos e não têm 

representação na fauna atual, segundo Lopes (2006). 

  Apresentamos as características gerais dos animais, tentando 

sempre correlacionar com as imagens, buscando semelhanças para melhor 

fixação. Os alunos mostraram grande interesse, participando ativamente 

em todos os momentos, o que se apresenta como resultado positivo, pois 

os alunos mostraram resistência no início (Figuras 2 e 3).  

 

 
Figura 2 – Grupo observando as autapomorfias e sinapomorfias para a 

fixação das imagens nos seus respectivos clados com mediação da 

pibiana. (Fonte: Autores, 2017) 
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Figura 3 – Grupo debatendo a respeito da similaridade corporal dos 

anelídeos e nematódeos com a orientação da pibidiana. (Fonte: Autores, 

2017) 

 

As turmas foram divididas em cinco grupos, cada um com a média 

de sete componentes, sendo que em uma delas tivemos um pequeno 

imprevisto devido alguns conflitos entre os alunos, onde contornamos a 

situação e prosseguimos explicando a atividade. Durante a realização da 

atividade prática, os alunos apresentaram algumas dúvidas na disposição 

das imagens nos terminais, tendo como base as autapomorfias e 

sinapomorfias dos clados, precisando do auxílio dos bolsistas em alguns 

momentos para mediar o debate entre os membros.  

Durante os debates entre os grupos foi percebido que alguns alunos 

estavam agrupando os anelídeos e nematódeos juntos, caracterizando-os 

como grupo-irmão devido as similaridades de suas estruturas corporais, 

percebendo após a consulta no livro didático a evolução dos grupos, que 

possuem um ancestral comum distantes, separando-os e permitindo 

maiores diferenças entre eles, que para os discentes eram imperceptíveis, 

por serem internas.   

Todos os grupos assimilaram bem a proposta, entregando os 

modelos didáticos completos onde todas as imagens estavam fixadas em 
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seus respectivos táxons.  A justificativa dada para tais dificuldades foi 

devido à pouca familiaridade com alguns animais. Através das diferenças 

apresentadas entre os filos, trabalhou-se o respeito mútuo, sejam entre os 

animais, como também entre os discentes, já que notamos em outros 

encontros a dificuldade de conviver com opiniões contrárias aos seus 

posicionamentos político, cultural, religioso e entre outros, levando a 

construção de uma sociedade melhor para todos. 

 Os alunos expuseram suas opiniões, concordando conosco que os 

animais convivem apesar de seus instintos e que cada um possui sua 

importância no ecossistema em que vivem, desmistificando o preconceito 

existente com os organismos que são mais “simples”, sendo considerados 

inferiores, e os mais “complexos” mais superiores. Percebe-se dessa 

forma que através de um exemplo simples os discentes conseguiram 

entender o quanto é necessário a prática do respeito.  

 

CONCLUSÃO 

 

 A partir das leituras bibliográficas e da vivência da sala de aula 

podemos concluir que os alunos aprendem melhor através do uso de 

metodologias ativas, lúdicas, associadas a aulas interativas, onde eles são 

agentes ativos no processo ensino-aprendizagem e não meros repetidores. 

Neste contexto propomos para 70 alunos do Ensino Médio a ministração 

de aulas inovadoras e variadas associadas à aplicação do modelo didático 

do Cladograma, oportunizando o estudo dos animais com viés nas 

relações evolutivas entre os grupos do Reino Animal.  

Diante disso, os discentes mostraram-se mais envolvidos com a 

proposta, não possuindo receio de expor suas opiniões, analogias e 

exemplos de seus cotidianos, significando para nós um excelente feedback 

do trabalho, uma vez que construíram e se apropriaram de conhecimentos 

que julgaram inicialmente como complicados.  

 Portanto, conclui-se que a metodologia aplicada obteve índices 

elevados de interesses entre os alunos pelo conteúdo de Zoologia. Desta 

forma, o elo existente entre a teoria e prática potencializou o aprendizado 
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de forma significativa, desfragmentando o ensino da evolução e dos 

animais, associando-os para melhor compreensão, obtendo aprovação 

entre os estudantes. Ademais, a pesquisa oportunizou o desenvolvimento 

da capacidade cognitiva, social e afetiva dos mesmos. 
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CAPITULO 37 

 

A DOCÊNCIA SOBRE A PERSPECTIVA INCLUSIVA NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA PESSOA 

SURDA 

 

 

Anderson Francisco Vitorino (UFAL/AL) 

Rita de Cácia Santos Souza (UFS/SE) 

Valdívia de Souza Duarte(UFAL/AL) 

Marily Oliveira Barbosa (UFSCar/SP) 

 

As potencialidades das pessoas com deficiência podem ser (re) 

construídas através de um currículo com estratégias, ações e programas, 

efetivamente, voltadas para trabalhar as particularidades de cada 

indivíduo em sala de aula. No mesmo caminho, entende que o professor 

necessita de competência, habilidade e formação especializada no sentido 

de atender as necessidades dos alunos no âmbito escolar. 

No contexto histórico, a partir de 1990, quando a discussão sobre 

a inclusão escolar dos alunos com deficiência na sala de aula comum 

acirrou-se no Brasil, as reações de muitos professores foram de aflição.  

Visto que a inclusão escolar traz o pressuposto de que a escola é que tem 

que se ajustar aos educandos, ao invés destes se ajustarem àquela. O 

espaço escolar deve ser pensado de maneira flexível, a fim de atender cada 

educando de forma particularizada (PACHECO, 2007). 

A inclusão escolar irá implicar em uma reforma radical em termos 

de currículo acessível, avaliação adequada a cada educando e 

diversificação na realização das atividades em sala de aula (MITTLER, 

2003).  

 

A inclusão não diz respeito a colocar as crianças nas escolas 

regulares, mas a mudar as escolas para torná-las mais 
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responsivas às necessidades de todas as crianças; diz 

respeito a ajudar todos os professores a aceitarem a 

responsabilidade quanto à aprendizagem de todas as 

crianças nas suas escolas e prepará-los para ensinarem 

aquelas crianças que estão atualmente e correntemente 

excluídas das escolas por qualquer razão (MITTLER, 2003, 

p.16). 

 

Nessa perspectiva, entendemos a educação inclusiva como um 

processo que inclui todas as pessoas, tendo por base a partilha de 

responsabilidades por todos os agentes da comunidade escolar e não uma 

luta de reivindicações travada por alguns profissionais. Os docentes em 

meados do século XX só haviam concluído o Magistério, a classe comum 

era lotada, não havia preparo pedagógico para o professor, as barreiras 

arquitetônica, atitudinal e comunicacional faziam-se presentes nas 

instituições de ensino. Os professores com vistas a atender os alunos 

surdos em sala de aula comum perceberam a necessidade de buscar 

parâmetros didático-pedagógicos que pudessem subsidiar o processo de 

ensino e aprendizagem com qualidade para todos os alunos.  

Assim, pode destacar que “o currículo é dinâmico e se manifesta 

de acordo com cada espaço escolar” assim afirma (PEREIRA, 2014, p. 

20). E ainda, pode-se acrescentar que na relação do saber entre o professor 

e o aluno despontam questões provenientes da história de vida, cultura, 

vivência, formação profissional, entre outros indicadores que constituem 

as práticas de ensino em sala de aula. Assim, baseado nestes aspectos, 

notadamente o planejamento curricular pode estar intrinsecamente 

pautado nas potencialidades, entraves e necessidades particulares dos 

alunos. 

Neste enfoque, pode destacar a figura do pedagogo em sua atuação 

como organizador do trabalho docente, como membro da equipe técnico-

pedagógica, pois ele tem a função de procurar auxílio dos serviços 

especializados. É ele quem deve estar atento às necessidades da 

comunidade escolar, identificando às prováveis causas de suas 

dificuldades, sendo o elo entre professores e profissionais da área 

específica.  
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Dessa maneira, acredita-se que assim como pedagogo e o 

professor, todos devem trabalhar no ambiente da escola para que os 

procedimentos da inclusão escolar tenham uma abordagem centrada na 

pessoa surda, com sistemas curriculares mais flexíveis e adaptativos, 

capazes de levar em consideração as diferentes necessidades desses 

alunos. Contudo, o currículo deve ser o mesmo que se trabalha com os 

demais alunos, ou seja, o currículo regular e não um currículo diferente. 

Assim, a preparação de todos os envolvidos no processo escolar 

constituído, primordialmente a promoção de escolas inclusivas. 

Diante disso, o entendimento sobre a formação do professor que 

trabalha sobre uma perspectiva dos alunos surdos pode inclui a relevância 

de estar em constante processo de (re) pensar sobre suas práticas e ações 

de ensino. 

Antes de ser um profissional, o professor é uma pessoa, um ser 

humano e por este motivo necessita passar por um momento de auto-

reflexão para compreender quem é ele, quais os seus anseios, quais as suas 

limitações e por fim quais os seus desígnios. O professor deve perceber 

que a busca incessante do saber está na competência profissional. Com 

base nisto, fala-se que, “a incompetência profissional desqualifica a 

autoridade do professor” (FREIRE, 1997, p. 102-103). 

Baseando neste aspecto, observamos que a falta de qualificação de 

alguns profissionais na área de Educação Especial diante dos desafios de 

trabalhar com alunos surdos inseridos na escola comum compromete a 

proposta da inclusão que devem possuir flexibilização curricular inseridos 

no contexto escolar. A escola que trabalha nessa proposta de inclusão deve 

se envolver como um todo, ressaltando a comunidade escolar, que envolve 

desde o professor de sala de Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), o professor da sala de aula comum, o intérprete de Libras, o 

coordenador, a equipe interdisciplinar, ao grupo do administrativo 

(secretaria, vigia, serviços gerais e merendeira) e a família dos surdos. De 

acordo com Baptista (2011), as articulações entre o professor 

especializado (professor do AEE) e o professor do ensino comum abrem 

espaço para a discussão curricular necessária nos processos inclusivos, 
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visto que os conhecimentos de ambos contribuem para a formação 

acadêmica do aluno. 

Deste modo, sabe-se que o espaço escolar pode ser considerado 

um ambiente em que todos devem trocar experiências/informações entre 

professores x professores e professores x alunos no sentido de buscar 

desdobramento no que tange a proposta da Educação Inclusiva. Nas 

escolas, neste momento, também há necessidade de que a equipe de gestão 

esteja envolvida e preocupada com a proposta da inclusão num processo 

que fará da educação um ato democrático. Considera-se que os 

professores especializados em Educação Especial desenvolvam 

competências para identificar e/ou trabalhar com as dificuldades 

apresentadas por alunos com deficiência em sala de aula comum. 

Dessa forma, entendemos que estes especialistas definem 

propostas educativas flexibilizadas mediante as dificuldades dos 

estudantes. Devem ainda apoiar o professor da sala de aula comum, 

atuando nos processos de desenvolvimento e aprendizagem. Os 

professores especializados devem apontar estratégias de flexibilização, 

adaptação curricular e práticas pedagógicas.  

O professor que atua na sala de aula comum com os alunos surdos 

necessita de habilidades didático-pedagógicas no sentido de aplicar ações 

e práticas de ensino que atendam a necessidade de aprendizagem do aluno 

surdo. Diante dos ofícios do professor que lidam diretamente com os 

surdos nota-se a importância de que todos os profissionais devem estar 

inseridos no contexto escolar, e ainda, o empenho e o comprometimento, 

pois esses profissionais se desdobram para o bom andamento da escola.  

O professor deve conhecer o público previamente, para que possa 

planejar as aulas de acordo com a necessidade dos seus alunos, em estudo, 

os alunos surdos. Notamos que o despreparo emocional do professor de 

sala de aula comum, diante dos alunos surdos pode gerar momentos de 

tensão, de insegurança e de incapacidade de reger uma aula, e ainda, 

causar um bloqueio emocional que facilmente pode acarretar sérios 

problemas de saúde e relação interpessoal. O professor como ser humano 



 - 532 -  

em convívio com pessoas e ambientes diferentes sente naturalmente 

sensação de insegurança. 

Neste sentido, a equipe interdisciplinar formado por 

psicopedagogo, fonoaudiólogo, professor de português e Libras, deve 

proporcionar momentos de atenção voltada ao professor de sala de aula 

com a proposta de ouvir o que este professor tem a dizer. E ainda, 

viabilizar criação de espaços colaborativos entre alunos e professores com 

a intenção de respeito às diferenças.  O AEE tem por finalidade 

suplementar e/ou complementar de acordo com as dificuldades 

encontradas em sala de aula comum.  

Outra forma, que deve ser considerado é a alfabetização na Libras, 

e ainda, trabalhar o português escrito com o uso de equipamentos e 

materiais providos da sala de AEE, a seguir, computador, livros, revistas, 

jogos visuais, lúdicos e interativos.  

Com isso, o profissional de sala de AEE deve elaborar 

planejamento específico didático-pedagógico com a finalidade de atender 

e trabalhar as dificuldades dos alunos em sala de aula comum. 

O professor da sala de AEE apura com o titular da sala de aula 

comum as necessidades e dificuldades de aprendizado diário dos alunos 

surdos.  Dessa forma, dialogar com o professor da sala de AEE, que juntos 

podem modificar o plano de estudos com a finalidade de atender a 

necessidade individual do aluno em processo de ensino aprendizagem. Em 

processo de parceria entre esses professores envolvidos no âmbito 

educacional da pessoa com surdez, sugerimos alguns aspectos que pode 

estreitar laços com os surdos em salas de aula.  

 

Fale com o surdo claramente e sem exagero (não precisa 

gritar), sempre de frente. O aluno surdo precisa ver sua boca 

e a expressão de seu rosto, enquanto você fala para que 

possa entendê-lo. Quando estiver conversando, mantenha 

contato visual, pois se o professor desviar o olhar ou virar 

um pouco, o aluno vai pensar que acabou. Para chamar o 

aluno surdo sinalize com a mão ou toque seu ombro. Mas se 

ele estiver olhando para você, é só falar (MINETTO, 2008, 

p. 121). 
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Dessa maneira ressaltamos a importância da primazia na 

comunicação que os alunos necessitam para haver um diálogo sala de 

aula, assim como a importância do bilinguismo. Quando o professor passa 

entender os surdos e o seu processo de aprendizagem minimiza as 

barreiras da comunicação que tanto atrapalham na relação entre o 

professor e o aluno e maximiza sua possibilidade de aprendizagem. Nesse 

sentido, esse estudo tem por objetivo analisar as práticas pedagógicas 

empreendidas pelos professores de sala de aula comum e pelo professor 

do AEE em prol do processo de inclusão escolar de seus alunos surdos.  

 

1. METODOLOGIA 

 

 O estudo se deu por meio da pesquisa qualitativa com um viés de 

abordagem colaborativa, a fim de entender a relação dinâmica e dialética 

do sujeito, que acontece no espaço escolar. A pesquisa qualitativa é um 

processo metodológico que interpreta o objeto em contexto subjetivo, 

histórico e estrutural, explica Oliveira (2007). 

Utilizamos também a pesquisa descritiva que propõe investigar 

informações a respeito dos fenômenos estudados, descrevendo os fatos 

encontrados pelo pesquisador. Através desse estudo, podemos utilizar, 

estudo de caso e a análise documental, confirma Triviños (1987). Sendo 

assim, “estudos descritivos podem ser criticados porque pode existir uma 

descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade 

de verificação através da observação” (TRIVIÑOS, 1987, p. 112). 

Com base na pesquisa descritiva, utilizaremos o procedimento 

metodológico do estudo de caso no sentido de compreender o objeto 

envolvido nos aspectos históricos, socioculturais e educacionais. O estudo 

de caso abre um leque de possibilidades de investigação extraída nos 

documentos históricos, artefatos e entrevistas com os participantes de 

maneira formal ou informal, destaca Yin (2001). 

 Os instrumentos metodológicos utilizados foi a entrevista com 

perguntas previamente elaboradas do tipo semi-estruturada/aberta e o 
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diário de campo. Dessa forma, compreende as particularidades reais dos 

participantes da pesquisa.  

 As análises dos dados dividimos em categorias e subcategorias, 

relevantes aos dados capturados, baseados nas teorias de Bardin (2016) e 

Minayo (2016). 

Cabe ressaltar que a pesquisa foi realizada numa escola no 

município de Arapiraca-AL e teve aprovação no comitê de ética da 

Universidade Federal de Sergipe sob o número CAAE: 

56971416.7.0000.5546. 

 

2. RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados se deu em duas categorias: o primeiro bloco, 

iniciamos com a categoria profissional, sendo que, apresentaremos no 

primeiro momento os professores participantes de sala de aula comum, 

em seguida, a participante da sala de AEE. No segundo bloco, 

apresentamos os relatos dos professores que trabalham em sala de aula 

comum.  Todos os nomes utilizados no estudo são fictícios visando 

preservar a identidade dos participantes. 

Os professores participantes da pesquisa em contexto escolar 

foram: a professora Andresa, tinha 49 anos é formada em Pedagogia. 

Trabalhava na escola há 30 anos. Durante a pesquisa, observamos que 

professora lecionava numa sala de aula do Ensino Fundamental I, 3º ano, 

no turno matutino.  

O professor Leandro, tinha 52 anos, formado em Pedagogia. 

Trabalhava na escola há 30 anos.  Ensinou no Ensino do Fundamental I, 

2º ano, no turno vespertino. Ensinou aluno surdo pela primeira vez no ano 

da pesquisa. E mediante esse acontecimento participou de formação em 

relação ao curso de Libras em instituição de ensino.  

A professora Victória, tinha 28 anos, formada em Pedagogia. 

Trabalhava na escola há 09 anos. Lecionava no Ensino Fundamental I, 1º 

ano, no turno vespertino. Participou da formação em relação ao curso de 

Libras por outra instituição.  
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A professora Evelly, tinha 33 anos, formada em Pedagogia na 

modalidade EaD - Educação a Distância, por uma Instituição privada. Na 

ocasião, estudou Libras na matriz curricular ofertada, virtualmente. 

Ensinava no Ensino do Fundamental I, 4º ano, no turno vespertino. Não 

tinha experiência de trabalhar com alunos surdos, sendo sua primeira vez.  

No segundo bloco, destacamos os relatos das experiências 

pedagógicas dos professores, que dizem respeito às suas práticas 

executadas em sala de aula comum. Evidentemente, que se faz necessário 

para abordar práticas pedagógicas em sala de aula. Dessa maneira, 

procuramos entender como se dá a relação dos professores de sala de aula 

comum, diante da comunicação com os alunos surdos em processo de 

educação bilíngue. Vejamos a seguir alguns fragmentos dos relatos dos 

participantes da pesquisa: 

 

Acho de forma natural. Oralizando, falo fazendo o gesto de 

Libras, até porque eu tenho que mostrar para os colegas 

[alunos ouvintes] dela como é que eu estou (ANDRESA, 

2016). 

 

Através de gestos, do próprio alfabeto, algumas letras que 

eu sei. Na leitura labial. Ele presta muita atenção na leitura 

labial. Ele escuta um pouquinho e dar para fazer alguma 

coisa (LEANDRO, 2016). 

 

Às vezes gestos, às vezes mímicas por parte da aluna surda. 

Eu tenho que fazer sinais, mas ela não entende nenhum sinal 

(VICTÓRIA, 2016). 

 

Eu falo oralizando com ela (EVELLY - 2016). 

 

Diante desses relatos, podemos entender como aconteceu a 

comunicação entre os professores com os alunos surdos em sala de aula 

comum. O professor Leandro e a professora Evelly utilizaram a oralização 

como meio fundamental para se comunicarem com os alunos surdos, Isto 

faz lembrar, como os surdos eram educados na época da abordagem 

oralista, que prevalecia soberana, no fim do século XIX e início do século 

XX, sobre os aspectos da instrução que os surdos recebiam em instituições 

de ensino. Mas, o que puderam comprovar é a insatisfação da comunidade 
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surda em não conseguir os resultados satisfatórios no âmbito da 

alfabetização, além da não aceitação da língua natural da pessoa surda 

como meio de instrução, que pudessem expressar os seus sentimentos, as 

suas angústias e os seus anseios. Cabe nisto, a insistência de tornar-se um 

surdo falante pode caracterizar momentos de privação sentimental, a 

exemplo, da dor, privação, opressão, anseio, angústia e discriminação. 

Uma herança das lembranças e traumas vivenciados por surdos, em 

épocas que a língua de sinais foi proibida, argumenta Gesser (2014).  

Em outro discurso de maneira contraditória, afirma a rejeição pela 

prática da oralização, que se dá pelos surdos politizados e militantes que 

defendem a disseminação da Libras. Obviamente, o surdo não prioriza a 

fala oralizada da Língua Portuguesa. Dessa forma, não poderíamos deixar 

de fazer uma relação com o passado. Até porque, ficou evidente nas falas 

dos docentes, que a prática oralista persiste em pleno século XXI. 

Já as professoras Andresa e Victória, utilizaram além do oralismo, 

outros elementos visuais, tais como: gestos, mímicas e sinais para se 

comunicarem com os alunos surdos. Isto implica lembrar, sobre outra 

abordagem educacional bastante marcante no contexto da educação dos 

surdos. A abordagem da Comunicação Total, que surgiu na década dos 

anos 60, nos revela a possibilidade da comunicação dos surdos, através 

dos sinais emergente e/ou caseiros, agregados com o treinamento da fala. 

Esse método tinha a intenção de valorizar a comunicação do surdo, através 

da fala, e também, da língua de sinais, considerando o aspecto histórico e 

social.   

É sabido, que com esses instrumentos linguísticos de ensinar os 

surdos através de códigos manuais, agregado a língua oral, levariam os 

surdos a serem alfabetizados. A abordagem da comunicação total no 

tocante às questões teóricas, tiveram como objetivo em potencializar as 

interações sociais, como meio de atender as potencialidades nas áreas 

cognitivas, linguísticas e afetivas dos surdos, embora não tivessem fins 

paternalista em afirmar que, “A Comunicação Total, entretanto, não é uma 

filosofia educacional que se preocupa com ideais paternalistas” 

(CICCONE, 1996, p.6). 
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Dessa forma, compreendemos que a língua de sinais não está 

sendo adquirida, como língua natural do surdo, podendo causar perdas nos 

aspectos sócio afetivos, cognitivos, linguísticos, aprendizagem e 

construção do conhecimento. Entendem-se, como a língua natural dos 

surdos, uma língua de sinais oriunda do berço cultural marcado por lutas 

e conquistas linguísticas do povo surdo, esclarece Gesser (2014). 

Baseado ainda, sobre os aspectos da comunicação, pode-se 

observar como os alunos surdos participam das aulas diante das 

metodologias aplicadas pelos professores no ambiente de ensino: 

 

Ela usa a boca para gesticular. Faço alguns sinais. 

(VICTÓRIA, 2016). 

Participa das aulas (ANDRESA, 2016). 

 

Participa da aula mesmo, precisa ver ele (LEANDRO, 

2016). 

 

Oralizando! fica muito difícil para ela, porque tem muitos 

alunos. Ensiná-la é muito difícil porque eu não posso sentar, 

parar e ficar com ela (EVELLY, 2016). 

 

 Com base nos relatos, observa-se que os alunos surdos 

participavam das aulas, mesmo com a presença dos elementos de 

oralização, gesticulação, mímica, entre outras formas. Embora, os 

professores relatem que os alunos participava em sala de aula, mesmo que 

fosse oralizando, gesticulando ou através de mímicas, podemos verificar 

que não é o modelo ideal de aprendizagem.  

 Nas falas dos professores pode-se pontuar como eles se esforçam 

na sala para dar suas aulas, no ambiente de aprendizagem em que 

prevalece a língua majoritária, neste caso, a Língua Portuguesa. Nota-se 

o desespero de alguns professores, acreditando que ensinar o aluno surdo 

é sentar ao lado do mesmo, como se isso fosse resolver a comunicação. 

Observa-se ainda nas falas, que a participação desse aluno envolve o 

simples fato de estar presente na sala e que a relação entre professor e 

alunos ameniza através do ato de oralizar e gesticular. 
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 Observamos que as participações dos alunos surdos em sala de 

aula, transcorreram em momentos de inquietação no horário de aula. É 

bastante compreensível, perceber o aluno surdo tendo dificuldade de 

acompanhar o ritmo da aula. Neste sentido, destacamos alguns pontos 

comuns verificados:  

● A todo instante, o surdo tentou adivinhar o que o professor estava 

querendo explicar na sala através da leitura labial. E, o aluno surdo 

esforça-se para se comunicar utilizando a oralização para se fazer 

entendido; 

● Os professores explicavam e escreviam comumente no quadro, 

virando as costas para os surdos, que não entendiam nada, porque são 

metodologias tipicamente oralistas;  

● Os professores quando passava alguma informação na aula, 

oralizavam muito próximo do surdo, com tom de voz alta, talvez, por 

conta do barulho dos alunos ouvintes em sala, desatenção, 

desconhecimento e falta de informação;  

● Os alunos surdos sentavam nas primeiras filas, em frente ou com 

as costas para a parede, o que implica na falta de cuidado humano. A rotina 

de sentar na frente, possivelmente, acontece porque o campo visual 

periférico do surdo, ajuda a perceber tudo que está em volta da sala, mas 

com isso, pode renegar a independência do surdo, de ter que escolher onde 

gostaria de sentar; 

● A gesticulação exagerada dos professores na transmissão de 

algumas informações da aula, como se o surdo através disso fosse 

entender; 

● Avisos e/ou recados oralizados por professores, deixando os 

surdos sem essas informações;  

 

Essas são as atitudes que os professores usam na sala de aula 

comum com alunos surdos e ouvintes na mesma sala. Posturas, 

comumente apresentadas, que nos remetem às práticas voltadas para os 

alunos ouvintes. E, que excluem, a possibilidade do surdo ser ensinado na 

própria língua. 
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Quanto a professora do AEE, ela é chamada de Emilly, 53 anos, 

graduada em pedagogia. Trabalhava com pessoas com deficiência no 

AEE. Lecionava, há 25 anos na educação, sendo que 14 anos de 

experiência na Educação Especial. Na pesquisa, obtemos as informações 

de que a professora Emilly, ensinava durante cinco dias no turno da manhã 

e tarde. 

No Projeto Político Pedagógico, necessita conter a composição 

organizacional de Atendimento Educacional Especializado, o professor 

especialista para gerir as peculiaridades das pessoas com deficiência. 

Dessa maneira, acredita-se que o AEE possa complementar as 

diretrizes de ensino e aprendizagem direcionado aos alunos com alguma 

deficiência. Em caso específico, aos alunos surdos, necessitamos 

promover ações deliberadas sobre uma perspectiva da educação bilíngue. 

Dialogam sobre essa temática, Souza (2014); Quadros (2011; 2015); 

Strobel (2013).  

Portanto, entendemos que o aluno surdo necessita do AEE voltado 

para aprender a língua de sinais, como língua natural. Para que aconteça 

o atendimento é necessário realizar a anamnese. Sobre esse assunto, 

iniciamos com as apresentações de relatos e observações no atendimento 

do aluno surdo, diante das experiências pedagógicas apresentada pela 

professora Emilly. Sobre a prática da utilização da anamnese a professora 

mencionou que: 

 

[...] faz-se necessário Anamnese com os pais. A gente vai 

saber a história do aluno surdo para poder fazer o nosso 

plano de aula. Ver o que pode ser feito para ajudar essa 

pessoa (EMILLY, 2016). 

 

 Analisamos que a professora Emilly, reconhece a importância de 

realizar Anamnese do aluno surdo, com a proposta de conhecer a sua 

história. Fatos históricos que envolvem identidade, status social, 

linguístico e cultural. Baseado nisto, a professora elaborou um plano de 

aula para atender o aluno surdo. Quando se trata de plano de aula, 

entendemos, que permeia um conjunto de regras, atividades, diretrizes, 



 - 540 -  

encaminhamentos de ordem curricular e metodológica, que envolve um 

gerenciamento pedagógico e administrativo escolar instituído.  

 As ações do professor do AEE, perpassa por articulação coletiva, 

que fomenta estratégias pedagógicas da escola, na proposta de contribuir 

com o aluno surdo, justificam Fernandes e Carrancho (2015). Para tal, 

verificamos qual a metodologia que professora Emilly adota no tocante ao 

aluno surdo: 

 

Ah! Isso, a metodologia a gente não pode direcionar a uma 

única coisa, A gente precisa de teste, o que hoje foi legal 

para o meu aluno. Eu não tenho que pensar o que foi bom 

para mim, eu tenho que ver que a minha metodologia não 

alcançou o que o meu aluno necessitava, então essa 

metodologia será modificada de acordo com o entendimento 

do meu aluno (EMILLY, 2016).  

 

 Na fala da professora Emilly, evidencia-se a utilização 

metodológica da docente, perante o aluno surdo em atendimento. Diante 

disto, verificamos que a professora de AEE, traçou um plano de meta 

pedagógica, que atendesse a necessidade específica do aluno, atestam 

Ropoli, Mantoan, Santos e Machado (2010). A professora, frisou também, 

que o aluno surdo é uma pessoa normal e que não deve ser tratado como 

‘coitadinho’. Baseado nisso, os planejamentos metodológicos 

potencializa o conhecimento do aluno. 

Nesta concepção, concordamos que o professor de AEE necessita 

de práticas articuladas, que instigue e potencialize seu ensino. Visto assim, 

o docente da sala de recurso em parceria como o professor de sala de aula 

comum crie prática didática-pedagógica, lúdico e visual, sustentam Alvez, 

Ferreira e Damázio (2010).  

Portanto, esclarecemos que o AEE que acontece na sala de 

recursos multifuncional é bastante relevante para o apoio pedagógico dos 

professores e tem com subsídios materiais visuais: em murais, livros, 

painéis, imagens e outros, sendo que esses materiais podem ser 

confeccionados pelos professores e alunos surdos. 
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Por isto, é fundamental que as diretrizes possam nortear as 

propostas educacionais na escola, no sentido de dar suporte a escola, que 

incluem alguma pessoa com deficiência. Isto implica, a elaboração do 

projeto político pedagógico da escola, que adapte as condições sociais, 

culturais e linguísticas, fundamenta Fernandes e Carrancho (2015).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação é o alicerce para o desenvolvimento de todos os 

cidadãos, cuja menção da igualdade de direitos é contemplada em diversos 

dispositivos legais brasileiros. Atualmente as práticas de inclusão escolar 

utilizadas pelos professores em sala de aula nas escolas são reflexos das 

tendências curriculares educativas que ocorre(ram) voltadas as pessoas 

surdas. A formação do professor de sala de aula comum e da sala do AEE 

deve ser especializada para trabalhar com as diversidades, as 

peculiaridades e as potencialidades das pessoas surdas.  

No mesmo encaminhamento percebemos o quanto é preciso um 

trabalho de parceria com o professor de sala de aula comum e o professor 

do AEE. Esses profissionais são imprescindíveis no desenvolvimento de 

práticas didático-pedagógicas, na elaboração de planejamento e na 

fomentação de currículo adequado para atender as necessidades dos 

estudantes surdos. 

Esta pesquisa contribuiu para que nós pudéssemos conhecer a 

realidade da escola, dos professores e dos alunos surdos. Esclarecemos 

ainda, que os professores participantes estão muito distantes de métodos 

pedagógicos que conduza o aluno surdo a entender/compreender a questão 

linguística, social e cultural para tornar-se um sujeito participativo e 

crítico. Diante do investigado, acredita-se que um dos métodos que possa 

atender o aluno surdo, é a educação bilíngue - Libras/Português, Libras 

como primeira língua e a Língua Portuguesa, como segunda língua. Sendo 

assim, o estudo revelou que esta escola pesquisada não atende a 

necessidade social, cultural e linguística do aluno surdo em sala de aula. 
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As dificuldades existem e ficam bem claras quando se observa de 

forma mais crítica. Entre elas estão à falta de infra-estrutura das escolas; 

o despreparo e desinteresse por parte de alguns professores que não se 

sentem capazes frente a este novo desafio, mas que também, muitas vezes, 

não buscam meios para que isso ocorra. As problemáticas são muitas, por 

isso há a necessidade de que toda a comunidade escolar, a família e a 

sociedade, assim como o poder público – municipal, estadual e federal – 

encarem a inclusão não como um favor, mas como uma obrigação a ser 

cumprida, pois inclusão não é favor que se faz a estes alunos, e sim um 

direito garantido por lei. 
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CAPITULO 38 

 

A MEDIAÇÃO DO BRINQUEDO NO ATENDIMENTO 

TERAPÊUTICO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNOS DO 

ESPECTRO AUTISTA 

 

 

Nadja Maria Vieira da Silva (UFAL/AL) 

Saulo de Tarso da Silva Oliveira (UFAL/AL) 

 

Predominantemente as bases neurocomportamentais são 

referenciadas nas explicações sobre os déficits na comunicação, 

linguagem, prejuízos na relação interpessoal e estereótipo 

comportamental de pessoas com o diagnóstico de TEA (SCHMIDT et al, 

2015). Na grande maioria das pesquisas acerca do TEA reafirmam-se  os 

déficits de comunicação assumindo-se as descrições,  do MANUAL DE 

DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS 

(2014), em que se enfatiza o aspecto neurobiológico desses déficits.  

 O enfoque nos déficits de comunicação e interação social nos 

casos de TEA com essas bases conceptuais tem provocado o aumento de 

demandas para profissionais das áreas de Fonoaudiologia, Terapia 

Ocupacional, Psicologia e Educação. Esses profissionais são desafiados 

para a construção de materiais apropriados para trabalhar com esses 

déficits enfrentando o desconhecimento sobre essas bases conceituais. 

Além disso, destacamos aqui que essas bases são insuficientes para se 

explicar os processos comunicativos humanos e consequentemente os 

seus déficits. Se olharmos nessa direção é possível argumentar que esses 

profissionais poderiam agregar interpretações sobre suas práticas de 

forma mais expressiva e diversificar essas informações, não fosse o 

caráter autoritário que a pesquisa experimental clássica exerce na 

produção de conhecimento científico. 
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Justifica-se, então, a discussão que se tece agora, pela necessidade 

de exploração de formas de construção de conhecimento sobre os déficits 

comunicativos de pessoas com TEA, alternativas à pesquisa experimental 

clássica. Inside nessa necessidade o argumento sobre a configuração 

complexa que processos comunicativos revelam em situações cotidianas, 

as quais não são consideradas nas pesquisas experimentais clássicas, visto 

o artifício do controle para o teste de relações de causalidade praticado na 

sua metodologia. Nesses procedimentos, processos de natureza simbólica 

e cultural, relevantes para caracterizar a interdependência entre falante e 

ouvinte, ou entre os agentes envolvidos em situação de comunicação, são 

preteridos, ou mesmo excluídos. Defende-se que profissionais de 

diferentes campos, professores e gestores (da educação), psicólogos, 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos (das ciências humanas e da 

saúde), etc., poderiam tornar o conhecimento mais alinhado com 

ocorrências cotidiano se, ao invés de reverenciar as tradicionais bases 

neurobiológicas, agregassem conceitos, observações e explicações 

caracterizadas, preferencialmente nas suas práticas.  

O estudo que apresentamos agora foi realizado na interface da 

psicologia com educação, considerando a relação entre desenvolvimento 

e aprendizagem, discutida por Vigotski (1991). Na promoção dessa 

relação, Vigotski nos possibilitou compreender processos de 

aprendizagem sem nos restringir às características padronizadas de salas 

de aula.  Referimo-nos aqui, a demanda de profissionais, que requerem 

para a efetividade de suas atividades, que as crianças por eles atendidas, 

compreendam as instruções, por exemplo, assim como se envolvam nos 

processos que a atividade pressupõe. Por sua vez ao conhecer os 

procedimentos da atividade, a criança tem a oportunidade de ampliar suas 

experiências no mundo, o que, de acordo com Vigotski, reflete processos 

de desenvolvimento.  

Para o estudo que se apresenta aqui é relevante observar o lugar 

central dos processos comunicativos nessa relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento. Isto é, aprendizagem e desenvolvimento decorrem de 

processos comunicativos. Com essa observação, a história e a cultura são 
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constitutivas dessa relação e, por conseguinte, déficits de comunicação 

não podem ser tratados como processos unilaterais, monológicos e 

homogêneos. É necessário propor explicações sobre um estado de relação 

e mudança inerente a comunicação humana.  

Reconhecemos, então, que abordar a dimensão dinâmica e 

relacional para produzir conhecimento sobre qualquer fenômeno vivo é 

sempre um desafio para qualquer pesquisador. Neste estudo, esse desafio 

foi assumido e o fenômeno focalizado foi o papel do brinquedo na 

comunicação durante atividade terapêutica envolvendo uma criança com 

TEA e uma profissional. Considerou-se que o olhar para o brinquedo, 

pressupôs o foco em processos que refletem a relação (comunicativa) 

entre a criança e a terapeuta. 

O olhar para o brinquedo refletindo uma função de mediador da 

comunicação envolvendo crianças, como se faz nesta pesquisa, está 

alinhado com observações de Vigotski (1991) sobre a comunicação 

relacionada com propriedades da linguagem, na produção de sentidos e o 

impacto para o desenvolvimento humano. Foi nesse contexto que ele 

destacou a mediação simbólica e instrumental para fundamentar seus 

argumentos. Para ele, a mediação é um processo fundamental para o 

desenvolvimento humano. No que diz respeito à mediação instrumental, 

ele observou que esta é constitutiva do desenvolvimento cognitivo de 

crianças, para sua organização mental e progresso da interação com o 

mundo, bem como para a emergência da mediação por signos. A mediação 

por símbolo, ou mediação simbólica é a forma como o organismo humano 

se organiza psicologicamente, refletindo as experiencias com o ambiente 

físico e cultural. Vigotski (1991) destacou esta forma de mediação é um 

aspecto exclusivamente dos seres humanos e que a partir do 

desenvolvimento da fala as crianças organizam formas de 

comportamentos, que atuam em níveis interpessoal e intrapessoal. 

Portanto, a fala é ponto principal da mediação simbólica no 

desenvolvimento humano. 

Vigotski (1991) declarou que o brincar é ato comunicativo e 

indicativo de mediação. De acordo com ele, as crianças executam o 
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brinquedo como processo de mediação simbólica, aprendizagem, 

imaginação e produção de sentidos. Nesse contexto, o brinquedo facilita 

e desenvolve o pensamento das crianças, ao possibilitar um  

distanciamento da situação concreta e imediata. Esse distanciamento se 

efetiva como operação do pensamento simbólico por meio das 

experiências do brinquedo.  Além disso, o brinquedo facilita a emergência 

do significado de regras, visto que o brincar é uma atividade social e 

cultural que leva as crianças a se comportarem com regras no modo de 

agir em grupos (BAGAROLLO; RIBEIRO; PANHOCA, 2013).   

A pesquisa que se detalha a seguir  reafirma esses pressupostos, 

isto é, que o brincar é atividade social, e  o brinquedo é um mediador da 

comunicação em cenários frequentes de atividades terapêuticas realizadas 

com crianças com TEA. 

 

1. METODOLOGIA 

 

Nesta pesquisa assumimos uma perspectiva idiográfica. Isto quer 

dizer que aqui exercemos um ponto de vista singular sobre o fenômeno 

investigado,  preservando a relação intrínseca entre teoria e instrumentos 

metodológicos (RONDEL, 2002/2003; Valsiner, 2012). Optamos pelo 

estudo de um caso por acreditar que dessa forma temos possibilidades de 

observar de forma detalhada a interdependência entre a criança e a 

terapeuta para a emergência de processos de significação sustentados com 

a  mediação do brinquedo.  

 

1.1. Caracterização da criança participante:  

 

A criança participante dessa pesquisa tem quatro anos de idade e 

não faz uso de fala. Para a sua comunicação na escola, ela faz uso de PECS 

(Picture Exchange communication system),  um sistema de comunicação 

em que a criança se utiliza de figura para se comunicar (não foi objetivo 

desta pesquisa, analisar propriedades ou funcionamento desse sistema). 
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Há um ano, esta criança frequenta a associação do autista AMA/Maceió, 

três vezes por semana. 

 

1.2. Procedimentos de construção dos dados: videografia 

 

Os dados foram registros em vídeos da interação entre essa criança 

e um profissional durante atividades em sessões terapêuticas. Esses 

registros fazem parte de um banco de dados do grupo de pesquisa 

Processos Educacionais e Desenvolvimento Humano, registrado no 

CNPq. Para realização desses vídeos, a pesquisadora posicionou uma 

câmara no cenário da atividade, excluindo a necessidade da presença de 

uma terceira pessoa nesse cenário. Os registros foram realizados em dois 

diferentes contextos: 1) atividade com o brinquedo conhecido  e 2) 

atividade com brinquedo novo. O brinquedo conhecido foi uma tábua de 

madeira plana, para encaixar bichos do mar. O brinquedo novo foi um 

cilindro de plástico, composto por argolas coloridas para encaixar na 

ordem, da maior argola para menor argola. A primeira argola quando 

balançada fazia um barulho semelhante a um chocalho. O registro de cada 

contexto foi realizado separadamente, com um intervalo de uma  semana 

entre um registro e outro. 

Optou-se pela videografia por ser uma técnica apropriada para 

capturar imagens em situações de interação, que podem ser analisadas por 

meio do computador. Nessas condições essa técnica facilita ao 

pesquisador a observação de como as situações ocorreram, possibilitando 

analisá-las de modo detalhado, inclusive com uso de transcrição. A análise 

que se descreveu aqui foi procedida em dois registros em vídeos, que 

somaram um total de 03min15seg de duração.  

 

1.3. Procedimentos de Análise dos Vídeos 

 

Na análise dos vídeos foi exercido um olhar para processos 

microgenéticos, que segundo Silva (2016) refere-se a uma abordagem que 

se caracteriza por uma observação densa, que permite ao pesquisador 
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destacar os pontos de mudanças dos comportamentos. Nessa direção os 

processos foram capturados, considerando-se a co-regulação entre ação e 

a resposta para essa ação (com ou sem fala), assumindo-se a mediação do 

brinquedo no processo terapêutico como aspecto central dessa 

observação. Realizou-se a seguinte sequência de procedimentos para a 

análise dos registros em vídeos, considerando-se a mediação do brinquedo 

na comunicação entre uma criança com TEA e uma terapeuta: 

1. Assistiu-se a todos os vídeos, inicialmente sem qualquer 

sistemática prévia, mas com o olhar dirigido para os objetivos da 

pesquisa. O propósito dessa etapa foi capturar situações que 

denunciaram a configuração de processos comunicativos 

relacionados com o brinquedo; 

2. Transcreveram-se os vídeos na íntegra; 

3. Elaboraram-se critérios para caracterizar o processo de mediação 

nos dois contextos :atividade com brinquedo conhecido e com 

brinquedo novo; 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Durante a etapa em que se assistiu aos vídeos sem sistemática 

prévia observou-se diferenças no perfil de alinhamento entre ação e 

respostas nos dois diferentes contextos (brinquedo conhecido e brinquedo 

novo). Com um olhar ainda preliminar, observou-se que essas diferenças 

estiveram relacionadas com qualidades das respostas da criança para as 

ações da terapeuta. Essas qualidades fomentaram um maior alinhamento 

entre as expectativas da terapeuta e o comportamento responsivo da 

criança durante interação com o brinquedo conhecido.  De forma 

diferente, no contexto do brinquedo novo, observou-se um afastamento da 

criança no que diz respeito à relação ação (da terapeuta) e resposta (da 

criança). Isto é, nesse segundo contexto, a criança revelou maior atenção 

para as ações que ela mesma exercia no brinquedo desconsiderando as 

manifestações da terapeuta. Resume-se que, desses procedimentos 

resultaram duas questões: a) Quais os processos envolvidos na mediação 
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do brinquedo conhecido que possibilitaram o maior alinhamento entre as 

solicitações da terapeuta e as respostas da criança? b) Quais os processos 

envolvidos na comunicação mediada pelo brinquedo novo que levou a 

configuração da pouca atenção da criança para ações da terapeuta e maior 

atenção para o brinquedo? 

Após as transcrições (mencionadas no item 2)  adotou-se a 

nomenclatura: 1- AÇÃO – RESPOSTA CORRESPONDENTE e 2- 

AÇÃO – RESPOSTA NÃO CORRESPONDENTE; Dessa forma, na 

mediação com o brinquedo conhecido, configuram-se mais situações de 

correspondência e no brinquedo novo de não correspondência. Nos 

exemplos  1 e 2, abaixo, ilustra-se como foram configuradas as situações 

de resposta correspondente e respostas não correspondente. 

 

Exemplo1: Situação de correspondência (Atividade com brinquedo 

conhecido) 

06 T Ó. Bota o 

Tubarão 

Entrega uma peça de brinquedo para a 

criança. 

07 C - Bate o brinquedo no chão, olhando em 

direção ao brinquedo. 

08 T Coloca o 

Tubarão 

Olha em direção à criança. 

09 T Vai!! - 

10 C - Criança tenta encaixar o brinquedo olhando 

em direção da terapeuta. 

11 T Muito Bem! Olha em direção da criança. 

12 T Vai! - 

13 C - Criança encaixa a peça 
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Análise: A correspondência foi observada na medida em que a 

terapeuta investiu em uma expectativa de resposta da criança ao entregar 

a peça do brinquedo (linha 6) e a criança, atendendo as expectativas da 

terapeuta, encaixou a peça que lhe foi entregue ( linha 13); 

 

Exemplo 2: Situação de não correspondência (atividade com brinquedo 

novo) 

28 T Êêêêê Põe a peça azul no brinquedo 

olhando em direção à criança 

29 C  Balança a peça verde na sua mão 

esquerda olhando para baixo 

30 T Olha, olha, 

olha, olha...! 

Toca no queixo da criança e coloca 

a peça no brinquedo 

31 T Êêêêê Olha em direção da criança 

32 C  Criança olha a peça sendo encaixada 

33 T Olha esse! Olha em direção da criança 

34 C  Bate o brinquedo verde olhando em 

direção ao chão 

 

Análise: A não correspondência foi observada na medida em que 

a criança não indicou claramente considerar as manifestações da terapeuta 

que, no exemplo em questão, por diversas vezes tentou fazer com que a 

criança complementasse as ações de encaixar as argolas coloridas na base. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa investiram em reflexões sobre o papel de mediador 

da comunicação que o brinquedo assume em cenários de atendimento 

terapêutico para crianças com TEA. No caso que se descreveu aqui, a 
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criança participante não era usuária de fala, o que caracterizou situações 

em que o brinquedo foi mediador em situações caracterizadas como 

déficits de comunicação. Subjacente ao propósito dessa reflexão está uma 

intensão de avaliar as informações que predominantemente circulam entre 

profissionais que atuam no atendimento de pessoas com TEA e entre as 

suas famílias. De acordo com essas informações os déficits de 

comunicação refletem, sobretudo, má formação e funcionamento de 

aspectos durante o neurodesenvolvimento.  

Apesar do contingente ainda reduzido de dados da presente 

pesquisa é possível chamar a atenção para possíveis interpretações, diante 

da variação das respostas da criança, isto é, diante da ocorrência da 

situação ação – resposta correspondente, configurada no contexto com 

brinquedo conhecido e ação- resposta não correspondente, configurada no 

contexto com brinquedo novo. Uma interpretação claramente possível 

leva-nos à função da História; isto é, da trajetória das experiências da 

criança com o brinquedo conhecido como responsável para a configuração 

ação – resposta correspondente. Destaca-se que, embora possa ser 

facilmente reconhecido, o papel da História está ausente ou, pelo menos, 

preterido nas explicações sobre os déficits comunicativos fundamentadas 

em bases neurocomportamentais, pois a análise sobre a função da história 

pressupõe considerar as operações simbólicas (signos que transcendem 

contextos imediatos), aspectos fundamentais nas explicações da 

Psicologia Cultural sobre a relação entre comunicação e desenvolvimento 

humano. 

As explicações que derivam dessa pesquisa, ainda que com 

quantidade muito reduzida de dados, pode ficar mais complexa, quando 

associamos as duas configurações. Isto é, ação-resposta correspondente, 

para brinquedo conhecido e ação-resposta não correspondente, para o 

brinquedo novo. Propositadamente, destacamos que há duas principais 

orientações para explicação: aquela em que a resposta não correspondente 

refere-se à manifestação de falhas interação social de pessoas com TEA e 

aquela em que, exatamente o contrário, ela comunica o seu interesse pela 

novidade, pelo brinquedo novo.  
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Concluiu-se com a análise aqui desenvolvida, que o perfil de 

comunicação variou em função de características da relação que a criança 

experimentou com o brinquedo. Todavia, alerta-se que muitos outros 

aspectos incidem para esse perfil. As intervenções da terapeuta, alinhadas 

com essa interpretação, por exemplo, também agregaria às possíveis 

mudanças nesse perfil.  

Não se buscou aqui incentivar o relativismo vazio na produção de 

conhecimento. O propósito dessa discussão foi fomentar uma reflexão 

sobre a necessidade de investimento em conceitos e métodos apropriados 

para fenômenos complexos, ao invés de aliená-los de suas características 

por questões da tradição de métodos de investigação. Acredita-se que esse 

investimento é condição inadiável para inovações nas práticas de 

aprendizagem e nos serviços terapêuticos voltados para as pessoas com 

TEA.  
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CAPITULO 39 

 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM GENÉTICA POR MEIO DE 

MODELOS DIDÁTICOS 

 

 

Jakeline Ferreira Cruz (UFAL/AL) 

 

No ensino de Genética, temas como transfusões sanguíneas, 

sistema ABO e fator Rh de grupos sanguíneos humanos, tornam-se de 

difícil compreensão quando abordados de forma abstrata, sem 

contextualização.  

Justina e Ferla (2006) enfatizam a importância do conhecimento 

de noções de Genética pela população: 

 

A ignorância ou a rejeição de conhecimentos novos leva, 

frequentemente, ao conservadorismo e à intolerância. A 

genética tem fornecido conceitos inovadores, como a terapia 

gênica, que tem mudado radicalmente a visão de si mesma 

e sua relação com o resto do universo. Para a não rejeição 

e/ou ignorância frente às novas descobertas em genética, as 

pessoas necessitam compreender o grande espectro de 

aplicações e implicações tanto da genética básica quanto da 

genética aplicada (JUSTINA E FERLA, 2006, p. 36). 

 

Um dos maiores desafios dos professores de Biologia é elaborar 

estratégias que viabilizem o processo de ensino-aprendizagem. E quando 

se trata de Genética, a literatura da área demostra a preocupação destes 

profissionais neste aspecto.  

A elaboração de modelos didáticos que auxiliem o processo 

ensino-aprendizagem em Genética torna-se de extrema importância e se 

faz necessário, já que os conteúdos são de difícil compreensão devido a 

sua abstração no que se refere a vocabulários muito específicos, excesso 

de termos técnicos, cálculos matemáticos, etc. 
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Nesse sentido, esse estudo analisa o uso da modelização como 

estratégia potencialmente facilitadora no ensino de Biologia, 

particularmente no ensino de Genética, à luz da Aprendizagem 

Significativa. 

Trata-se de um levantamento acerca do assunto. O presente artigo 

organiza-se em quatro seções: a primeira aborda a Teoria da 

Aprendizagem Significativa; a segunda trata da modelização no ensino de 

Biologia, a terceira aborda a metodologia, a quarta traz resultados e 

discussão e a quinta, a conclusão. 

 

1 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

Aprendizagem significativa refere-se a um processo através do 

qual uma nova informação (um novo conhecimento) se relaciona de 

maneira não arbitrária e substantiva (não literal) à estrutura cognitiva do 

aprendiz, ou seja, com aquilo que o aprendiz já sabe, com algum 

conhecimento especificamente relevante já existente na estrutura 

cognitiva do sujeito que aprende.  

Segundo Moreira e Masini: 

 

A aprendizagem significativa processa-se quando o material 

novo, ideias e informações que apresentam uma estrutura 

lógica, interagem com conceitos relevantes e inclusivos, 

claros e disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles 

assimilados, contribuindo para sua diferenciação, 

elaboração e estabilidade (MOREIRA; MASINI, 2010, p. 

28).  

 

Os conteúdos abordados em Genética requerem um entendimento 

acerca de outros conteúdos que são pré-requisitos essenciais para a 

compreensão dos mecanismos de hereditariedade. À luz da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, nos leva ao conceito de subsunçores. 

No âmbito da Teoria da Aprendizagem Significativa, a estrutura 

cognitiva é um conjunto hierárquico de conceitos dinamicamente inter-

relacionados. Neste processo a nova informação interage com uma 
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estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel define como 

subsunçor. Subsunçor refere-se a um conhecimento específico, existente 

na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que serve de ideia-âncora 

para um novo conhecimento atribuindo-lhe significado (MOREIRA, 

MASINI, 2016).  

Progressivamente, através de novas aprendizagens significativas, 

o subsunçor vai ficando mais estável, mais diferenciado, mais claro, mais 

rico em significados, podendo cada vez mais facilitar novas 

aprendizagens. 

A estrutura cognitiva, considerada como uma estrutura de 

subsunçores inter-relacionados e hierarquicamente organizados é uma 

estrutura dinâmica caracterizada por dois processos principais, a 

diferenciação progressiva e a reconciliação integradora. Os dois processos 

são simultâneos e necessários à construção cognitiva. 

A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos 

significados a um dado subsunçor resultante da sucessiva utilização deste 

para dar significado a novos conhecimentos. Sugere que as ideias mais 

gerais devem ser apresentadas primeiro, e só depois que estas são de 

conhecimento do sujeito é que as mais específicas são apresentadas. 

A reconciliação integradora é um processo da dinâmica da 

estrutura cognitiva, simultâneo ao da diferenciação progressiva, que 

consiste em eliminar diferenças aparentes, resolver inconsistências, 

integrar significados, fazer superordenações.  

O conhecimento prévio é importante para a Aprendizagem 

Significativa, pois permite ao educando associar a nova informação às 

informações retidas em sua estrutura cognitiva. O que não significa dizer 

que é sempre facilitador, pois estas informações retidas podem adquirir 

novo significado ou maior estabilidade cognitiva.  

Essencialmente, são duas as condições para a aprendizagem 

significativa: 1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente 

significativo para o aprendiz, ou seja, relacionável a sua estrutura de 

conhecimento de forma não-arbitrária e não-literal; 2) o aprendiz deve 

apresentar uma predisposição para aprender significativamente, ou seja, 
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deve querer relacionar os novos conhecimentos de forma não-arbitrária e 

não-literal, a seus conhecimentos prévios.  

Uma estratégia proposta por Ausubel para, deliberadamente, 

manipular a estrutura cognitiva a fim de facilitar a aprendizagem é o uso 

de organizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados 

antes do próprio material a ser aprendido. O mesmo recomenda o uso de 

organizadores prévios que sirvam de âncora para a nova aprendizagem 

subsequente (MOREIRA, MASINI, 2016). 

A principal função dos organizadores é superar o limite entre o que 

o aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber, antes de poder aprender a 

tarefa apresentada.  

Além da diferenciação progressiva, da reconciliação integrativa e 

dos organizadores prévios, recomenda-se também o uso dos princípios da 

organização sequencial e da consolidação para facilitar a aprendizagem 

significativa. Na organização sequencial, fica mais fácil para o aluno 

organizar seus subsunçores, hierarquicamente, se na matéria de ensino os 

tópicos estão sequenciados em termos de dependências hierárquicas, ou 

seja, de modo que certos tópicos dependam daqueles que os antecedem. 

Já a consolidação trata do domínio de conhecimentos prévios antes da 

introdução de novos conhecimentos, ou seja, explora o que o aluno já sabe 

a respeito do tema antes de apresentar novos conhecimentos. 

A distância entre os estudos em sala de aula e sua aplicabilidade 

sociocultural é tão evidente que o aluno pode deixá-lo na escola. Dessa 

forma, a aprendizagem desconectada da realidade (aprendizagem 

mecânica), não pode ser ancorada a elementos relevantes na estrutura 

cognitiva, formando uma base muito fraca que leva ao esquecimento. 

Um ponto positivo em relação a uma boa abordagem do educador 

em sala de aula é a questão da prática do ensino de Genética humana, pois 

assim o aluno poderá visualizar algo que não é mais abstrato e, sim, algo 

interessante, dando sentido ao que observa, ao que estuda e esta pode se 

configurar numa alavanca para a resolução das questões-problema 

colocadas em contexto de aula.  
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Seguindo os pressupostos de Ausubel, descritos anteriormente, a 

Aprendizagem Significativa implica numa nova postura docente. Dessa 

forma, considerando as características e dificuldades inerentes ao tema 

Genética, propõe-se o uso de modelos didáticos. 

Nos últimos anos, a modelização vem sendo apontada como uma 

alternativa educacional promissora para o ensino de ciências. Com a 

modelização visa-se ampliar a reflexão, o debate e a participação ativa dos 

estudantes no processo de sua aprendizagem.  

 

2. MODELIZAÇÃO NO ENSINO DE BIOLOGIA 

 

A disciplina de Biologia possui como característica, fundamentos 

que permitem aos alunos, adquirirem determinados conhecimentos e 

informações associados à dinâmica da vida, onde sua presença nos 

aspectos tecnológicos possa também possivelmente construir o 

pensamento crítico diante desses ensinamentos.  

Segundo Krasilchik:  

 

No estágio atual do ensino brasileiro, a formação 

biológica deve contribuir para que cada indivíduo seja 

capaz de compreender os processos e conceitos 

biológicos e a importância da ciência e da tecnologia 

na vida moderna, utilizando o que aprendeu ao tomar 

decisões de interesse individual e coletivo, tendo em 

vista a responsabilidade e respeito do papel do ser 

humano na biosfera (KRASILCHIK, 2008, p. 11).  

 

Os conteúdos em Biologia ainda se baseiam na ênfase do estudo 

de conceitos excessivamente abstratos, com linguagens e metodologias 

muito específicas desse campo de conhecimento. As metodologias de 

ensino utilizadas de forma descontextualizadas, que utilizam o modelo 

tradicional de ensino, visando apenas à teoria e o estudo conceitual sem 

privilegiar os diferentes recursos disponíveis e as práticas em educação 

tem dificultado o aprendizado dos alunos. Essa prática torna a 
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aprendizagem pouco eficiente para a interpretação e intervenção na 

realidade. 

Alia-se ao fato de o professor seja visto como um agente ativo no 

sentido de “transmitir” o conhecimento e o aluno como um agente 

passivo, apenas na “recepção” deste conhecimento, sem ter a 

oportunidade de expressar suas ideias sobre essa transmissão dos 

conteúdos, essas características acabam por tornar o ensino unidirecional, 

proporcionando o desinteresse geral dos alunos pelas aulas e o baixo 

rendimento no aprendizado demonstrado nas escolas (KRASILCHIK, 

2008).  

É notório que os avanços científicos no campo da Biologia têm 

conduzido à necessidade de uma didatização dos conhecimentos nas salas 

de aula de ciências, isto é, à facilitação dos conhecimentos científicos 

biológicos em objetos de ensino. 

Nos estudos feitos sobre modelos e modelização na educação em 

ciências, é importante destacar o trabalho de Krapas et al (1997) onde 

fazem uma reflexão sobre essa temática. Krapas et al (1997) se dedicaram 

a uma revisão de literatura de uma série de artigos publicados em 

periódicos de língua inglesa. A existência da palavra modelo nesses 

artigos foi o critério de escolha dos autores. A revisão foi realizada por 

meio do banco de dados ERIC - Educational Resources Information 

Center – numa amostra de quatro periódicos da língua inglesa, com 

penetração internacional e foco exclusivamente em pesquisa em educação 

em ciências. Os números cobertos correspondem ao período de 1987 a 

1996. Os autores salientaram que o tema modelos estaria sendo foco de 

inúmeras investigações feitas pela comunidade acadêmica internacional 

que realiza pesquisa na área de educação em ciências. 

Quinto e Ferracioli (2008) procuraram traçar um recorte do 

desenvolvimento da produção científica sobre modelos e modelagem na 

década de 1996-2006. Esses autores realizaram uma revisão de artigos 

publicados em periódicos brasileiros, a saber: Revista Brasileira em 

Ensino de Física, Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Investigações 

em Ensino de Ciências, Ciência e Educação e Revista Brasileira de 
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Pesquisa em Educação em Ciências. Obtiveram uma seleção de 30 artigos, 

os quais foram enquadrados em três categorias (Referencial Teórico de 

Johnson-Laird, Ambientes de Modelagem Computacional e Revisão de 

Literatura). Os resultados revelaram o interesse pelo tema no contexto em 

educação em ciências, tanto na perspectiva da pesquisa básica quanto na 

pesquisa aplicada relacionada à inovação educacional. 

A modelização retrata um processo de elaboração de modelos ou 

se refere à apropriação de modelos já elaborados e aceitos (DUSO, 2012). 

É um recurso empregado em aulas, um método de ensino bastante 

promissor para o ensino aprendizagem de Ciências e Biologia, porque 

propicia a reflexão, o debate e a participação ativa dos estudantes no 

processo de aprendizagem, estimulando a criatividade, a interatividade, a 

capacidade de decisão e a pesquisa.  

A construção de modelos representacionais assume uma 

importância significativa para o desenvolvimento da aprendizagem em 

disciplinas como a Biologia. O modelo representacional é caracterizado 

como sendo uma representação tridimensional de algo (KNELLER 1980 

apud DUSO, 2012).  

Trata-se de uma alternativa viável e interessante, em que o modelo 

didático pode preencher muitas lacunas deixadas pelo processo de 

transmissão-recepção de conhecimentos, favorecendo a construção pelos 

alunos de seus próprios conhecimentos. Por isso, a necessidade de 

envolvê-los na produção para que ocorra a aprendizagem. 

Cabe ao professor na perspectiva de utilização de um modelo 

didático na sua prática, criar possibilidades de produzi-lo a partir da busca 

conceitual sobre esse instrumento pedagógico, nesse caso, como forma de 

explorar o sentido a que se propõe a sua prática de ensino através da 

utilização desse recurso, visando a explicação de um determinado 

fenômeno ou processo que possa garantir a construção do conhecimento 

no processo de ensino-aprendizagem.  

Segundo Krasilchick (2008), os modelos didáticos são um dos 

recursos mais utilizados em aulas de Biologia, para visualizar objetos de 

três dimensões. Contudo, podendo ter limitações diversas, a exemplos dos 
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estudantes compreendê-los como simplificações do objeto real. Nesse 

caso, sendo necessário envolvê-los na sua produção para que ocorra a 

aprendizagem. Acrescenta ainda que, os avanços científicos no campo da 

biologia têm conduzido à necessidade de uma didatização dos 

conhecimentos nas salas de aula de ciências, isto é, à facilitação dos 

conhecimentos científicos biológicos em objetos de ensino. 

Os modelos didáticos aparecem como produtiva estratégia no 

processo de ensino-aprendizagem na educação básica. Estes modelos são 

úteis na sala de aula, pois permitem aos estudantes facilmente observar e 

analisar o que é difícil aprender diretamente dos livros didáticos, bem 

como dissolver problemas de habilidade.  

Krasilchik afirma que:  

 

O professor tem como responsabilidade criar situações que 

auxiliem a aprendizagem, a qual transcorre de forma 

autônoma, respeitando-se as características individuais e os 

estilos próprios de cada um. Exige do docente um 

conhecimento amplo da disciplina e também da capacidade 

de criar situações que demandem uma atitude de 

investigação (KRASILCHIK 2008, p. 43). 

 

É significante lembrar que apesar dos modelos envolverem a 

capacidade criativa do aluno, eles representam a edificação do 

conhecimento que faz referência a fenômenos ou problemas encontrados, 

o que constitui uma alavanca para a resolução das questões-problema 

colocadas em contexto de aula. 

Para isso, é necessário que seja promovido a transposição didática 

capaz de potenciar que os conceitos científicos sejam simplificados e 

reconstruídos, tornando-se mais fácil, para os alunos, a sua compreensão.  

As transposições didáticas permitem orientar os alunos, por 

sugestão, para a produção dos seus próprios modelos. Por sua vez, os 

modelos possibilitam ao professor tirar vantagem das três atividades que 

a modelação permite: a exploração, a expressão e o questionamento. 
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Segundo Justina e Ferla (2006), a análise de um modelo 

pedagógico está centrada nos limites e nas possibilidades para a sua 

aplicação na prática escolar.   

 

3. METODOLOGIA 

 

No ensino de Genética são necessárias atividades práticas que 

auxiliem no aprendizado dos alunos como complementação dos conceitos 

teóricos.  

A relação entre teoria e prática pode favorecer a uma dinâmica de 

aula que estimule o interesse dos alunos e os levem a resolver os 

problemas que devem emergir das próprias atividades, organizadas e 

orientadas pelo professor para a compreensão de um conceito de genética 

e dos procedimentos envolvidos. 

Estudos com modelos didáticos no ensino de Genética são 

amplamente reconhecidos como promissoras estratégias de facilitação do 

processo ensino-aprendizagem. Estes modelos são úteis na sala de aula, 

pois permitem aos estudantes observar e analisar o que é difícil aprender 

diretamente dos livros didáticos. 

Esta pesquisa trata-se de um estudo teórico-bibliográfico. O 

critério de escolha se baseou na existência das palavras Genética, 

Aprendizagem Significativa e/ou modelização/modelos didáticos, nos 

títulos das publicações listadas no quadro 1.  

O levantamento das publicações foi realizado no site da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

/ Plataforma Sucupira / Qualis-Periódicos com estratos indicativos da 

qualidade – A1 e B1, como também foi realizada uma busca na internet 

em sites acadêmicos, por trabalhos publicados acerca do tema. 
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Quadro 1 – Publicações consultadas. 

Nº de 

Ordem 

Ano  Local  Título Autores 

 

01 

2017 Revista 

Experiências em 

Ensino de 

Ciências V.12, Nº 

6. 

As dificuldades e os 

desafios sobre a 

aprendizagem das leis 

de Mendel 

enfrentados por 

alunos do ensino 

médio. 

Carla 

Karoline 

Gomes 

Dutra 

Borges; 

Cirlande 

Cabral da 

Silva; 

Andreza 

Rayane 

Holanda 

Reis. 

 

02 

2017 Revista Genética 

na escola, volume 

12, no 1,  ISSN 

1980-3540. 

Trabalhando com 

conceitos 

fundamentais de 

genética: a proposta 

de uma sequência 

didática a ser testada. 

Ariane 

Brunelli; 

Lilian Al-

Chueyr 

Pereira 

Martins. 

 

 

03 

2015 XIII Congresso 

Internacional de 

Tecnologia da 

Informação. 

Elaboração e 

construção de modelo 

didático para elucidar 

o sistema ABO no 

ensino de Biologia. 

Eldade 

Machado 

de Farias; 

Angelina 

Xavier da 

Silva; 

Geane 

Maria de 

Aguiar; 

Danilo 

Ramos 

Cavalcanti. 
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04 

2015 Revista 

Electrónica de 

Enseñanza de Las 

Ciencias Vol. 14, 

Nº 1, 55-76.  

Biotecnétika: 

Possibilidades do jogo 

no ensino de genética. 

Arianne 

Francielle 

Silva Brão; 

Ana Maria 

Teresa 

Benevides 

Pereira.                

 

05 

2014 Revista da 

SBEnBio, nº 7. 

Utilização de modelos 

didáticos no ensino-

aprendizado em 

imunologia. 

Fernanda 

Pires 

Corpe; 

Erika 

Freitas 

Mota. 

 

06 

2014 Revista 

Experiências em 

Ensino de 

Ciências V.9, Nº. 

2. 

Educação CTS e 

genética. Elementos 

para a sala de aula: 

potencialidades e 

desafios. 

Grasielle 

Pereira 

Sousa; 

Paulo 

Marcelo 

Marini 

Teixeira. 

 

07 

2013 Revista Ensaio | 

Belo Horizonte | 

Vol.15 | Nº. 02 | 

p. 29-44 | maio-

ago |  

Modelização: uma 

possibilidade didática 

no ensino de biologia. 

Leandro 

Duso; Luiz 

Clement; 

Patricia 

Barbosa 

Pereira; 

José de 

Pinho 

Alves 

Filho. 

 

08 

2012 Junqueira&Marin 

Editores 

O uso de modelos no 

ensino de biologia. 

Leandro 

Duso. 
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Livro 3 - 

p.000432 a p. 

000441. 

 

09 

2010 Revista Genética 

na escola, ISSN 

1980-3540. 

Brincando com o 

sistema sanguíneo: 

proposta alternativa 

para o ensino dos 

grupos sanguíneos 

ABO. 

Rafael 

Wesley 

Bastos; 

Fernanda 

Silva 

Martinelli; 

Mara 

Garcia 

Tavares. 

 

10 

2009 Revista Genética 

na escola, ISSN 

1980-3540 

Sistema sanguíneo 

sem mistério: uma 

proposta alternativa 

De 

Campos 

Júnior, 

EO; 

Pereira, 

BB; Luiz, 

DP; 

Moreira-

Neto, JF; 

Bonetti, 

AM; Kerr, 

WE. 

 

11 

2009 Revista Genética 

na escola, ISSN 

1980-3540. 

“Na trilha do sangue”: 

o jogo dos grupos 

sanguíneos. 

Bruno 

Lassmar 

Bueno 

Valadares; 

Rafael de 

Oliveira 

Resende. 

 

12 

2009 Encontro 

Nacional de 

Os modelos didáticos 

com conteúdos de 

Francisco 

Antônio R. 
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Pesquisa em 

Educação em 

Ciências. ISSN 

21766940. 

Genética e a sua 

importância na 

formação inicial de 

professores para o 

ensino de Ciências e 

Biologia. 

Setúval; 

Nelson Rui 

R. 

Bejarano. 

 

13 

2006 Arq. Mundi. 

2006; 10 (2): 35-

40. 

A utilização de 

modelos didáticos no 

ensino de Genética – 

exemplo de 

representação de 

compactação do DNA 

eucarioto. 

Lourdes 

Aparecida 

D. Justina; 

Márcio 

Ricardo 

Ferla. 

 

14 

1997 Investigações em 

Ensino de 

Ciências – V2(3), 

pp. 185-205. 

Modelos: uma análise 

de sentidos na 

literatura de pesquisa 

em ensino de ciências. 

Sonia 

Krapas; 

Glória 

Queiroz; 

Dominique 

Colinvaux; 

Creso 

Franco. 

 

A análise qualitativa dos conteúdos das publicações foi realizada 

a partir de uma adaptação da técnica de análise de conteúdo, modalidade 

temática, descrita por Bardin (2009). Segundo Bardin, a análise de 

conteúdo pode ser definida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações 

visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

(variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2009, 

p.44). 
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Na análise temática de Bardin o núcleo de sentido e tema 

integram um mesmo processo analítico, sendo o primeiro o ponto de 

partida para estabelecer-se o segundo. Nesta revisão bibliográfica, o tema 

está sendo entendido como uma categoria mais ampla que pode abranger 

mais de um núcleo de sentido. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mediante as publicações da área de Ensino de Ciências, 

relacionados ao uso da modelização no ensino da Biologia listadas no 

quadro 1, percebemos que a temática está presente desde o ensino 

fundamental até a formação de professores. No entanto, tendo em vista a 

natureza dos conhecimentos da Biologia, os modelos constituídos são 

predominantemente compostos por representações tridimensionais 

(maquetes) ou por elementos pictóricos, ou seja, desenhos para 

representar o nosso campo visual, que no caso de desenharmos em uma 

superfície plana, far-se-á em duas dimensões reais: altura e largura. 

Considerando o quadro 1, nas publicações de número de ordem 

03, 07 e 09,os autores afirmam inicialmente que na revisão literária que 

realizaram puderam constatar que o ensino centrado na modelização é 

considerado como uma das estratégias didáticas mais efetivas para a 

melhoria da compreensão dos conceitos científicos. A utilização de 

recursos visuais se torna efetiva no tocante à motivação e entusiasmo 

pelos estudantes, conferindo aos professores, alternativas para o ensino.  

As publicações listadas no quadro 1, de número de ordem 02, 05, 

08, 10, 12, 13 e 14, os autores afirmam que os modelos didáticos 

constituíram importantes ferramentas para melhorar a aprendizagem e 

possibilitaram a construção de novos saberes a partir da prática lúdica e 

interativa. As criações dos modelos visaram também facilitar o 

entendimento do aluno através da elucidação, proporcionando aos 

professores uma ferramenta metodológica de baixo custo.  
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As diferentes atividades desenvolvidas durante o processo de 

construção dos modelos representacionais também propiciaram uma clara 

relação entre os aspectos teóricos e a realidade. 

Verificou-se que os alunos aprenderam sobre o tema e 

apresentaram bons resultados nas avaliações sobre o conteúdo 

confirmando o embasamento teórico do modelo e sua aplicabilidade.  

A elaboração de jogos didáticos aparece nas publicações listadas 

no quadro 1, de número de ordem 04 e 11. O caráter de integração e 

interação contida nas atividades lúdicas permite a integração do 

conhecimento com ações práticas.  

A importância da investigação na área de ensino de Genética, onde 

busca compreender as dificuldades dos alunos no que se refere à 

assimilação dos conceitos relacionados às Leis de Mendel, ausência do 

desenvolvimento de aulas dinâmicas por meio de materiais didáticos e as 

dificuldades nos cálculos matemáticos expressivos sobre o quadro de 

Punnett, é ressaltada na publicação listada no quadro 1, de número de 

ordem 01. 

Já a publicação listada no quadro 1, de número de ordem 06, 

permitiu a identificação de limites e possibilidades relacionados à 

utilização do Enfoque CTS no ensino de Biologia dedicadas a conteúdos 

de Genética.  

 

CONCLUSÃO 

 

O processo de modelização se configura em um campo propício 

para futuras pesquisas na educação científica, sobretudo na área de ensino 

de Biologia. 

Objetivou-se neste artigo analisar o uso da modelização como 

estratégia potencialmente facilitadora no ensino de ciências, 

particularmente no ensino de Biologia, à luz da Aprendizagem 

Significativa, para auxiliar na abordagem e compreensão da Genética e 

hereditariedade.  



 - 571 -  

Diante de todo exposto, pode-se considerar que os modelos 

didáticos são instrumentos sugestivos e que podem ser eficazes na prática 

docente diante da abordagem de conteúdos que, muitas vezes, são de 

difícil compreensão pelos estudantes, principalmente no que se refere aos 

assuntos ligados à Genética, especificamente, no ensino de Ciências e 

Biologia. 
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CAPITULO 40 

 

AULAS PRÁTICAS: O QUE DIZEM OS ESTUDANTES DE UMA 

FEIRA DE CIÊNCIAS NO ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

Alexandre Rodrigues da Conceição (UFAL/AL) 

 Almir Rocha dos Santos (UFAL/AL) 

Cynthia Ranyelle da Silva Santos (UFAL/AL) 

Maria Danielle Araújo Mota (UFAL/AL) 

 

As aulas práticas presentes no ensino de Biologia vêm buscando 

se configurar como uma metodologia que permita aulas mais dinâmicas e 

interessantes, dentre elas, aulas práticas que envolvem experimentação, o 

que tem exigido dos professores momentos constantes de reflexão, 

principalmente pelos novos perfis de estudantes que compõem as salas de 

aula, com habilidades e capacidades diferentes, necessitando que os 

docentes busquem por diferentes metodologias que vão além das aulas 

expositivas. Pois de acordo com Silva; Morais; Cunha (2001) as aulas 

expositivas são uma das estratégias didáticas mais utilizadas pelos 

professores, principalmente pelo fato de sua facilidade. 

Para Pozo e Crespo (2009), os estudantes acabam não aprendendo 

de maneira eficiente a ciência que lhes são ensinadas nas escolas. 

Podemos compreender que este cenário se relaciona com a metodologia 

utilizada pelos professores, o que implica diretamente na aprendizagem 

dos discentes. Sendo assim, faz-se necessário que os docentes, reflitam 

sobre sua prática, a fim de utilizar diferentes maneiras de trabalhar os 

conteúdos de sua disciplina. 

Krasilchik (2008), aponta diversas estratégias didáticas, tais como: 

excursões, projetos, demonstrações, aulas expositivas e aulas práticas. 

Dessa forma, percebe-se que os professores dispõem de uma série de 

mecanismos que visam favorecer a sua prática docente.  
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Nesse contexto de várias inquietações e das vivências no estágio 

supervisionado foi possível perceber dois pontos preocupantes: o primeiro 

refere-se ao número de aulas práticas que são bastantes reduzidas, o 

segundo ponto mostra que o livro didático ainda é o recurso mais utilizado 

pelos professores, o que contribui para o excesso de aulas expositivas. 

Nesse sentido, surge o seguinte questionamento: Como as aulas práticas 

contribuem no processo de ensino e aprendizagem? Assim, esse trabalho 

tem como objetivo investigar o que os estudantes do Ensino Médio de 

diferentes escolas do Estado de Alagoas sabem a respeito das aulas 

práticas. 

 

1. AULA PRÁTICA: UMA ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DE 

BIOLOGIA 

 

As aulas práticas no ensino de Biologia, configura-se como uma 

importante estratégia a fim de auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem, pois de acordo com Delizoicov e Angotti (1991, p. 22), “na 

aprendizagem de Ciências Naturais, as atividades experimentais devem 

ser garantidas de maneiras a evitar que a relação teoria-prática seja 

transformada numa dicotomia”. Para isso, é necessário a compreensão de 

que ambas são complementares. 

Nesse sentido, se torna essencial compreender que a 

experimentação consiste em uma das formas de aproximar os estudantes 

da realidade na qual estão inseridos. Dessa forma, para Santos (2005, 

p.61): 

 

O ensino por meio da experimentação é quase uma 

necessidade no âmbito das ciências naturais. Ocorre que 

podemos perder o sentido da construção científica se não 

relacionarmos experimentação, construção de teorias e 

realidade socioeconômica e se não valorizarmos a relação 

entre teoria e experimentação, pois ela é o próprio cerne do 

processo científico.  
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Posto isso, se torna evidente que a utilização da experimentação 

no ensino de Biologia configura-se como uma importante estratégia, pelo 

fato de permitir aos estudantes uma maior aproximação a respeito de 

fenômenos que são recorrentes no seu cotidiano, que necessitam tanto de 

teoria como da prática para a compreensão de sua ocorrência. Assim, 

Diretrizes Curriculares Estaduais do Paraná (2008, p.23) afirma que:  

 

As atividades experimentais [...] são estratégias de ensino 

fundamentais, pois, podem contribuir para a superação de 

obstáculos na aprendizagem de conceitos científicos, não 

somente por propiciar interpretações, discussões e 

confrontos de ideias entre estudantes, mas também pela 

natureza investigativa.  

 

Dessa forma, diante da necessidade de um ensino que busca 

contribuir na construção dos conhecimentos dos estudantes, as aulas 

práticas que envolvem experimentação são essenciais, principalmente por 

permitirem aos estudantes um maior contato com os seus objetos de 

estudo.  

Como afirma Krasilchick (2008, p. 13) “a biologia pode ser uma 

das disciplinas mais relevantes e merecedoras da atenção dos alunos, ou 

uma das disciplinas mais significantes e pouco atraentes, dependendo do 

que for ensinado e de como isso for feito”. Portanto, é essencial que o 

professor reconheça que a forma com que os discentes aprendem vai 

muito além da transmissão do conhecimento.  

Nesse sentido, a experimentação ganha particular relevância, pois 

segundo as Diretrizes Curriculares de Ciências para o Ensino 

Fundamental do Paraná (2008, p.76) “a inserção de atividades 

experimentais na prática docente apresenta-se como uma importante 

ferramenta de ensino e aprendizagem, quando mediada pelo professor de 

forma a desenvolver o interesse nos estudantes e criar situações de 

investigação para a formação de conceitos”. 

Contudo, se torna importante ressaltar que ao inserir aulas práticas 

que envolvem experimentação no ensino de Biologia, o professor deve 

estar atento para sua finalidade, buscando se afastar de trazê-la apenas 



 - 577 -  

como uma receita pronta, pois como aponta as Diretrizes Curriculares de 

Ciências para o Ensino Fundamental do Paraná (2008, p.76) [...] “é 

importante que essas práticas proporcionem discussões, interpretações e 

se coadunem com os conteúdos trabalhados em sala. Não devem, portanto, 

ser apenas momento de comprovação de leis e teorias ou meras ilustrações 

das aulas teóricas”. 

Entretanto, podemos constatar que o professor deve utilizar as 

aulas práticas, como uma atividade que busque uma interação entre os 

próprios estudantes e estes com o professor, tornando estes momentos 

ricos em discussões sobre o conteúdo estudado e que estimule o raciocínio 

e interpretação dos fenômenos observados. Mas para que isso seja 

possível, o docente deve instigar a curiosidade dos estudantes, buscando 

trazer sempre que possível para estes momentos, questões problemas. 

Nesse sentido, Rosito (2003 p. 208) afirma que: 

 

 É importante destacar que boas atividades experimentais se 

fundamentam na solução de problemas, envolvendo 

questões da realidade dos alunos, que possam ser 

submetidos a conflitos cognitivos. Desta forma, o ensino de 

Ciências, integrando teoria e prática, poderá proporcionar 

uma visão das Ciências como uma atividade complexa, 

construída socialmente, em que não existe um método 

universal para resolução de todos os problemas, mas uma 

atividade dinâmica, interativa, uma constante interação de 

pensamento e ação. 

 

Dessa maneira, a solução de problemas ganha destaque quando 

nos reportamos a necessidade de instigar os estudantes, de fazê-los buscar 

soluções para o problema apresentado pelo professor, pois segundo 

Carvalho et al (1998, p.25): 

 

É o professor que propõe problemas a serem resolvidos, que 

irão gerar ideias que, sendo discutidas, permitirão a 

ampliação dos conhecimentos prévios; promove 

oportunidades para a reflexão, indo além das atividades 

puramente práticas; estabelece métodos de trabalho 

colaborativo e um ambiente na sala de aula em que todas as 

ideias são respeitadas. 
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Uma questão que merece destaque é que Carvalho (2013) chama 

atenção para o erro durante a solução de questões problematizadoras, 

como um ponto importante, pois através dele os estudantes podem 

eliminar as variáveis e assim aprenderem com ele. O que é aceitável para 

Paraná (2008, p.72) ao afirmar que “diante da concepção de ciência, 

entendida como dinâmica, falível e provisória, faz-se necessário que o 

professor valorize os resultados considerados errados e experimentos que 

não funcionaram”. 

Assim, percebe-se a importância das aulas práticas que envolvem 

experimentação, como uma estratégia que fortaleça uma aprendizagem 

eficiente, significativa e que se aproxime da realidade na qual os 

estudantes estão inseridos, dando possibilidade para que consigam 

interpretar os fenômenos presentes no seu cotidiano. É importante 

ressaltar que, muitas escolas dispõem de espaço, como Laboratório de 

Ciências, e que poucas vezes ou quase nunca são utilizados, o que dificulta 

a construção de práticas que favoreçam a aprendizagem de Biologia.  

  

2. LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS: UM ESPAÇO, INÚMERAS POSSIBILIDADES 

 

Os laboratórios de Ciências desempenham um importante papel no 

processo de ensino e aprendizagem, e a não utilização destes importantes 

espaços segundo Conceição; Mota et.al (2017) pode dificultar o 

desenvolvimento de habilidades que são essenciais para os estudantes. 

Dessa forma as aulas práticas experimentais são essenciais para 

aprendizagem.  

Uma vez que para Sére; Coelho; Nunes (2003, p. 39): 

 

Graças às atividades experimentais, o aluno é incitado a não 

permanecer no mundo dos conceitos e no mundo das 

“linguagens”, tendo a oportunidade de relacionar esses dois 

mundos com o mundo empírico. Compreende-se, então, 

como as atividades experimentais são enriquecedoras para o 

aluno, uma vez que elas dão um verdadeiro sentido ao 

mundo abstrato e formal das linguagens. Elas permitem o 

controle do meio ambiente, a autonomia face aos objetos 

técnicos, ensinam as técnicas de investigação, possibilitam 
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um olhar crítico sobre os resultados. Assim, o aluno é 

preparado para poder tomar decisões na investigação e na 

discussão dos resultados. O aluno só conseguirá questionar 

o mundo, manipular os modelos e desenvolver os métodos 

se ele mesmo entrar nessa dinâmica de decisão, de escolha, 

de inter-relação entre a teoria e o experimento. 

 

Dessa forma, é importante que retomemos a discussão a respeito 

da importância dos laboratórios como um espaço em que diversas 

atividades sejam realizadas, entre elas as atividades experimentais. Pois 

além de permitir aos estudantes, uma maior aproximação entre o seu 

objeto de estudo, dá uma maior autonomia para os discentes, tornando-os 

agentes centrais na construção do conhecimento e o professor assumindo 

a postura de mediador deste processo.  

Contudo, outros benefícios a respeito da realização de aulas 

práticas, ressaltam sua importância para uma aprendizagem eficiente e de 

qualidade. Para Krasilchik (1996, p. 113):  

 

As principais funções das aulas práticas, reconhecidas na 

literatura sobre o ensino de Biologia, são despertar e manter 

o interesse dos alunos; envolver os estudantes em 

investigações científicas; desenvolver a capacidade de 

resolver problemas; compreender conceitos básicos e 

desenvolver habilidades. 

 

Observa-se que as aulas práticas permitem aos estudantes 

momentos de aprendizagem diferente do habitual, assim como dá 

condições aos professores para reduzirem o excesso de aulas expositivas 

que vem marcando o ensino de Ciências. (HODSON, 1998c, p. 630 apud 

GALIAZZI et al., 2001, p. 252 - 253), afirma que as aulas práticas podem: 

 

Estimular a observação acurada e o registro cuidadoso dos 

dados; Promover métodos de pensamento científico simples 

e de senso comum; Desenvolver habilidades manipulativas; 

Treinar em resolução de problemas; Adaptar as exigências 

das escolas; Esclarecer a teoria e promover a sua 

compreensão; Verificar fatos e princípios estudados 

anteriormente; Vivenciar o processo de encontrar fatos por 

meio da investigação, chegando a seus princípios; Motivar 
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e manter o interesse na matéria; Tornar os fenômenos mais 

reais por meio da experiência.  

 

Nessa perspectiva, podemos perceber que as escolas que dispõe de 

laboratórios de Ciências, possuem uma excelente estratégia didática que 

pode auxiliar a prática docente a alcançar os objetivos delimitados. Porém, 

para que o professor consiga obter bons resultados em sua disciplina se 

torna fundamental a compreensão da necessidade de inserir diferentes 

metodologias durantes as suas aulas. Essa ideia é reforçada por Sousa et 

al.,(2014, p. 02) quando diz que:  

 

Apesar da necessidade da construção do conhecimento para 

um ensino eficiente, a maioria dos professores ainda se 

utiliza única e exclusivamente da forma tradicional de 

ensinar, sem, contudo, se preocupar com a utilização do 

método científico, ou seja, fazer com que o aluno seja agente 

do processo e não meramente um expectador. 

 

Portanto, ao mesmo tempo em que reconhecemos a importância 

dos laboratórios no processo de ensino e aprendizagem para a disciplina 

de Biologia, sabemos da precarização em que algumas escolas estão 

inseridas e a ausência de materiais para que essas aulas aconteçam. Diante 

disso, Bizzo (2008, p.75) afirma que “As aulas de ciências podem ser 

desenvolvidas com atividades experimentais, mas sem a sofisticação de 

laboratórios equipados”. Dessa forma, a utilização de materiais mais 

simples e de baixo custo, não impedem que as aulas práticas que envolvem 

experimentação possam se concretizar em outros espaços, inclusive na 

sala de aula como bem nos assegura Carvalho (2013). 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para a construção deste trabalho foi realizada uma pesquisa 

qualitativa, que segundo Moraes (2003, p.191):  

 

Pesquisas qualitativas têm cada vez mais se utilizado de 

análises textuais. Seja partindo de textos já existentes, seja 
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produzindo o material de análise a partir de entrevistas e 

observações, a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a 

compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma 

análise rigorosa e criteriosa desse tipo de informação, isto é, 

não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-

las ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão. 

 

Portanto, a escolha desta metodologia possui uma relação 

intrínseca com o objetivo da pesquisa. Pois, visa aprofundar o nosso 

conhecimento a respeito sobre o que os estudantes de diferentes escolas 

do estado de Alagoas sabem acerca das aulas práticas. A coleta de dados 

foi realizada em um evento organizado pela Secretaria de Educação do 

Estado, que acontece anualmente e que é importante, pois visa à iniciação 

científica dos estudantes da Educação Básica.  

Para isso, foi entregue cinquenta questionários aos estudantes do 

Ensino Médio que estavam participando deste evento, cada questionário 

era composto por dez perguntas subjetivas, porém, dos cinquenta 

questionários quatorze foram respondidos. Vale ressaltar que duas 

questões foram deixadas em branco por todos os participantes. 

Os estudantes foram convidados a participar da pesquisa de acordo 

com seu interesse e disponibilidade. Conforme o T.C.L.E (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) poderia a qualquer momento se 

recusar a participar da pesquisa. A escolha do questionário como forma 

de obtenção dos dados, nos dá condições de conhecer as opiniões dos 

estudantes.  

Dessa forma, para Gil (1999, p. 128), o questionário define-se 

“como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc.” Assim, há uma convergência 

entre a finalidade do questionário para obtenção de dados, com o que 

pretendemos pesquisar. Durante o trabalho os estudantes serão 

identificados de E1 a E14. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao serem questionados sobre o que seria uma aula prática, E1, E2, 

E3, E4, E5, E7, E8, E9, E12, E13 e E14 convergem em suas respostas ao 

definirem aula prática apenas como um complemento da aula teórica. Ao 

buscarmos na literatura uma definição sobre esta modalidade didática, nos 

deparamos com a definição de Brasil (2000) onde deixa claro que aulas 

práticas são estratégias essenciais para o ensino de Ciências da Natureza, 

pois permitem momentos de discussões, estabelecer relação entre fatos, 

fenômenos etc. 

Dessa forma, para que a construção do conhecimento aconteça de 

forma eficiente, se torna necessário que as aulas práticas permitam aos 

estudantes atuarem sobre o seu objeto de estudo, para que possam 

desenvolver habilidades importantes para um aprendizado de qualidade. 

Contudo, se torna fundamental que a aula prática não seja vista apenas 

como uma forma de ilustrar a teoria como nos afirma Andrade; Massabni 

(2011). Se torna importante ressaltar que na mesma questão, E6, E10 e 

E11, deixaram em branco. 

A questão dois solicitava aos estudantes que respondessem se 

aulas práticas eram realizadas em suas escolas e com que frequência. E1, 

E2, E3, E4, E5, E9, E10 e E13 responderam que sim, porém não 

descreveram com que frequência, como a questão solicitava. Entretanto, 

E6, E7, E8, E11, E12 e E14 afirmaram não terem aula prática. O que é 

preocupante, pois segundo Krasilchik (2008, p. 87), a aula prática 

“permite relacionar os fatos às soluções de problemas, dando-lhes 

oportunidades de identificar questões para investigação, elaborar 

hipóteses e planejar experimentos para testá-las, organizar e interpretar 

dados e, a partir deles, fazer generalizações e inferências”. 

Diante dessa afirmação, torna-se evidente as lacunas existentes em 

um ensino baseado apenas na exposição dos conteúdos. Assim, 

reafirmamos a importância de discutir essa temática, para que as aulas 

práticas possam permitir aos estudantes um pensamento crítico e 

reflexivo, tornando-os sujeitos ativos na construção do seu conhecimento. 
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Ao serem questionados na terceira questão se conseguiam 

enxergar a importância da utilização de aulas práticas e o porquê, todos os 

estudantes responderam que sim, porém não justificaram, como 

solicitado. Acreditamos que essa rejeição em responder as questões deve-

se pela ausência de conhecimento sobre aulas práticas. Mas, destacamos 

a importância da aula prática como momento importante que permite aos 

estudantes constantes reflexões sobre os conteúdos, como bem nos afirma 

Brasil (2008). 

Já a quarta questão, trazia como indagação, se as aulas práticas 

conseguem melhorar a compreensão dos conteúdos e porquê, todos 

responderam que sim, porém mais uma vez não discorreram, como a 

questão solicitava. A fim de ressaltarmos a importância das aulas práticas, 

Gaspar (2009) afirma que são inúmeros os benefícios das aulas práticas 

que envolvem experimentação, entre eles, a de permitir uma maior 

compreensão entre os conteúdos estudados com o cotidiano no qual estão 

inseridos. 

Na questão cinco, quando questionados se as aulas práticas 

poderiam ser realizadas apenas em laboratórios e o porquê, todos os 

estudantes responderam que sim, porém não justificaram suas respostas. 

Entretanto, destacamos a importância das aulas práticas serem realizadas, 

mesmo que a escola não possua um laboratório de Ciências, pois a sala de 

aula também pode ser um importante espaço para realização destas 

atividades. Nesse sentido, Rosito (2003, p.206) destaca que: 

 

Muitos professores acreditam que o ensino experimental 

exige um laboratório montado com materiais e 

equipamentos sofisticados, situando isto como a mais 

importante restrição para o desenvolvimento de atividades 

experimentais. Acredito que seja possível realizar 

experimentos na sala de aula, ou mesmo fora dela, 

utilizando materiais de baixo custo, e que isto possa até 

contribuir para o desenvolvimento da criatividade dos 

alunos. Ao afirmar isto, não quero dizer que dispenso a 

importância de um laboratório bem equipado na conclusão 

de um bom ensino, mas acredito que seja preciso superar a 

ideia de que a falta de um laboratório equipado justifique 

um ensino fundamentado apenas no livro didático. 



 - 584 -  

Dessa forma, corroboramos com a ideia de Rosito (2003), pois a 

ausência dos laboratórios de Ciências não deve ser vista como uma 

justificativa para não realização das aulas práticas. Nessa perspectiva, a 

sala de aula tornar-se um importante ambiente de descobertas. 

A questão seis solicitava aos estudantes que descrevessem de 

forma resumida como as aulas práticas eram realizadas em suas 

respectivas escolas. É possível observar nas respostas dos estudantes 

muitas divergências, uma vez que afirmam realizar aulas práticas, mas não 

descrevem nesta questão como estas acontecem, deixando a questão sem 

resposta, o que pode nos indicar a ausência ou redução na utilização das 

aulas práticas, o que nos preocupa. Pois, autores como Krasilchick (2008) 

demonstram os benefícios de sua realização para uma boa aprendizagem. 

Na questão sete, os estudantes foram convidados a descrever, de 

forma breve, se conseguiam perceber a contribuição das aulas práticas 

para a sua aprendizagem. E6, E7, E8, E11, E12 e E14 continuam 

afirmando que não possuem aulas práticas, assim, merece destaque a 

resposta de E13 e E14 por apresentarem respostas completas: 

 

(E13): consigo entender com mais facilidade, melhorando 

assim, meus conhecimentos. 

(E14):Porque nas aulas práticas, tenho maior capacidade de 

aprendizado, por estar vendo amostras e conteúdo. 

 

Percebe-se que os dois estudantes conseguem visualizar 

contribuições positivas com a inserção das aulas práticas como estratégia 

de melhoria da aprendizagem, e corroboramos com suas respostas, pois 

além de permitir uma maior compreensão sobre os conteúdos, os 

estudantes podem aprender de forma eficiente, e para o Ministério da 

Educação (1999, p. 107): 

 

O ensino de Ciências, entre outras coisas, deve contribuir 

para criar no aluno competências e habilidades que 

permitam ao educando compreender as ciências como 

construção humanas, entendendo como elas se desenvolvem 

por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 
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relacionando o desenvolvimento científico com a 

transformação da sociedade. 

 

Porém, o ensino de Ciências só poderá contribuir efetivamente na 

construção de um ser crítico e reflexivo, quando os professores 

propiciarem aos discentes um ensino que vise o desenvolvimento de 

habilidade que são essenciais para uma aprendizagem eficaz. Já a questão 

oito e nove foram deixadas em branco pelos estudantes. 

Na última questão, os estudantes foram convidados a definirem o 

que seria uma boa aula de Ciências ou Biologia. Apenas E3 e E13 

responderam à questão. 

 

(E3): com imagens, exposição, seres vivos, entre outros. 

(E13): Aulas que despertem a atenção do aluno, não só no 

laboratório, mas teórica também, aulas dinâmicas e com boa 

explicação. 

 

Assim, é observável que os estudantes não definem uma única 

estratégia que o professor deve utilizar para despertar seu interesse pelos 

conteúdos trabalhados. Nesse sentido, Souza (2007, p. 111) ressalta que:  

 

O professor não deve ter o recurso didático como o 

“Salvador da Pátria” ou que este recurso, por si só, trará o 

aluno à luz do entendimento do conteúdo. É importante que 

este professor tenha clareza das razões pelas quais está 

utilizando tais recursos, e de sua relação com o ensino - 

aprendizagem, deve saber também, quando devem ser 

utilizados. 

 

Diante dessa afirmação, não há um método ideal ou uma receita 

pronta que defina uma boa aula de Ciências ou Biologia, se torna 

fundamental que o professor diversifique a metodologia utilizada em sala 

de aula, e assim possa alcançar bons resultados na aprendizagem dos 

discentes, propiciando momentos prazerosos e motivadores da 

aprendizagem. Essa ideia é reforçada por Bazzo (2000) ao deixar claro 

que alguns métodos são mais favoráveis que outros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através das leituras realizadas, se torna evidente que a utilização 

de diferentes metodologias no ensino de Biologia, podem contribuir de 

forma eficiente na aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, as aulas 

práticas que envolvem experimentação podem facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem de forma dinâmica. Ao passo que, fornece aos 

professores a possibilidade de inserir uma nova estratégia didática em sua 

prática docente e permite aos estudantes o contato com um ensino de 

Biologia capaz de propiciar o desenvolvimento de habilidades que 

contribuem para atuarem na sociedade de forma crítica e reflexiva. 

Porém, nos deparamos com momentos preocupantes durante a 

realização desta pesquisa. Uma vez que, estudantes de diferentes escolas 

públicas do estado de Alagoas participando de uma feira de Ciências, não 

conseguiam escrever de forma satisfatória as questões referentes as aulas 

práticas. Acreditamos que, o grande número de questões que foram 

deixadas em branco apresenta-se como um indicativo da pouca quantidade 

de aulas práticas que são realizadas. 

Assim, se torna fundamental que os professores além de utilizar as 

aulas práticas para tornar as aulas mais interessantes, devem se preocupar 

com os objetivos e finalidades, para que essa atividade não se torne mais 

uma exposição de conteúdo, mas que instigue, motive e desperte o 

interesse dos estudantes em aprender os conteúdos de Biologia. Vale 

ressaltar, portanto, que mesmo participando de uma feira de Ciências, que 

buscava expor os trabalhos produzidos na escola, os discentes não 

demonstraram possuir conhecimentos pertinentes sobre as aulas práticas 

que envolvem experimentação. 
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CAPÍTULO 41 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: 

TRANSCIPLINARIDADE COM O OLHAR NO ENSINO 

 

 

Lisiane da Silva Souza Verçosa (UFAL/AL) 

Manoel Santos da Silva (UFAL/AL) 

 

A formação professores ganha espaço nas discussões acadêmicas, 

visto que há muito fora perpetuado o ideário que atrela o desenvolvimento 

da docência a um dom ou chamado, revelando as carências que permeiam 

o exercício docente desde o seu surgimento como mostra Nóvoa (1992, p. 

15) ao relatar que “inicialmente, a função docente desenvolveu-se de 

forma subsidiária e não especializada, constituindo uma ocupação 

secundária de religiosos ou leigos das mais diversas origens”. Esta 

percepção é herança ainda muito presente na concepção de 

desenvolvimento didático pedagógico de muitos educadores e instituições 

educacionais, os sedimentando na falta de aprimoramento de sua prática. 

Quando entra a importância da formação continuada, significativa 

para a capacitação a fim de dotar profissionais de fundamentação teórica, 

análise e reflexão crítica, para atuarem diante do novo contexto escolar e 

social no qual estão inseridos. 

Segundo Paulo Freire, 

 

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se 

alheada, de um lado, do exercício da criticidade que implica 

a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade 

epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do valor 

das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição 

ou adivinhação. Conhecer não é, de fato, adivinhar, mas tem 

algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, com intuir. 

O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos 

ao nível das intuições, mas submetê-las à análise 
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metodicamente rigorosa de nossa curiosidade 

epistemológica. (FREIRE, 1996, p. 20) 

 

Vemos assim que o exercício da prática docente está atrelado à 

capacitação, à criticidade, ao ato reflexivo, à curiosidade, ao renovar-se. 

No novo contexto educacional torna-se necessário uma educação que vise 

à construção do conhecimento, que enxergue que é preciso ir além da 

intuição sem que se perca de vista o reconhecimento do valor da 

experiência. O simples repassar de informação foge da necessidade da 

sociedade atual, que se caracteriza pelo seu dinamismo e por problemas 

complexos que exigem das pessoas a busca por soluções e autonomia. 

Nesta perspectiva, Sommerman (1999) defende que 

 

A massificação do ensino, fruto da coisificação do homem, 

fruto de uma epistemologia reducionista que prevalece no 

Ocidente desde o fim do século XIX, tem causado os 

malefícios que todos nós conhecemos, da destruição da 

natureza do meio ambiente à destruição da natureza do 

homem, ambas sendo, na verdade, as duas faces de uma 

mesma moeda. (1999, p. 1) 

 

Cabe assim, à Escola, a formação de sujeitos capazes de atuar nesta 

complexidade. A prática da formação continuada facilita a promoção de 

docentes capacitados a desenvolver uma prática de ensino aprendizagem 

que possibilite a formação da consciência crítica em seus alunos, que 

possam refletir sobre a destruição da natureza e do meio ambiente para 

que possa refletir sobre seu papel como partícipe da formação humana e 

da preservação da natureza. Permite que o docente amplie sua visão para 

enxergar necessidades antes não reconhecidas, como a de enxergar o 

discente como sujeito possuidor de especificidades, de necessidades 

individuais no processo de ensino aprendizagem. Levando em 

consideração seu contexto sociocultural e seus saberes, visando formar 

um indivíduo autônomo, autor, pesquisador. Ao utilizar uma prática 

mediadora através de atividades interativas, possibilitam aos alunos a 

construção do conhecimento entre si, na heterogeneidade, na diversidade 
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das ideias, não os restringindo a explicações prontas, impossíveis de 

questionamento, a uma construção engessada do saber.  

As especificidades apresentadas pelo sujeito em formação são 

elementos constituidores de sua própria identidade por ultrapassar 

questões disciplinares e tendo um olhar amplo do seu cotidiano. Nesse 

contexto, Sommerman (2005) enfatiza que 

 

Um pensamento complexo de tipo transdisciplinar forte, por 

outro lado, propõe uma modelização e uma metodologia 

muito mais ampla e aberta, que atravessa as disciplinas e vai 

além delas, incluindo não só os saberes não disciplinares, 

mas as diferentes culturas, os diferentes níveis do sujeito e 

os diferentes níveis da realidade. (2005, p. 7) 

 

Dessa maneira, surge a transdisciplinaridade, colocando-se como 

abordagem facilitadora do processo de ensino-aprendizagem, aberto a 

novos métodos, a novos campos do saber, o professor inclina-se a criticar 

sua própria prática a fim de melhorá-la tendo um novo olhar e uma postura 

diferenciada diante das questões de ensino e da aprendizagem. 

Este novo olhar perpassa o papel tradicional de ensino, recorre aos 

elementos do ensino e aprendizagem que provocam reflexões sobre a 

construção do conhecimento a partir de um olhar complexo. Morin (2011) 

também discute a importância da linguagem audiovisual, já que grande 

parte dos sujeitos recorre às novas tecnologias para a compreensão do 

mundo. O autor lembra que a educação deve sempre evidenciar o contexto, 

pois o conhecimento das informações e elementos isolados é insuficiente. 

Segundo ele é preciso relacionar as informações e os elementos em seu 

contexto para que adquiram sentido. Morin (2011) destaca ainda a 

importância de acreditar nessas mudanças e transformações, pois, em 

muitos casos elas colaboram com o ensino e a aprendizagem. 

 

1. ASPECTOS HISTÓRICOS  

 

Os primeiros a desenvolver a atividade docente no Brasil foram os 

padres Jesuítas. Encarregados da catequização e alfabetização dos índios 
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formavam fieis e servidores disseminando e perpetuando um conteúdo 

cultural que atendia aos interesses de uma sociedade latifundiária, 

escravista e aristocrata. Uma educação humanística espiritual era 

suficiente para manter a neutralidade de uma massa iletrada e submissa, 

diz Ribeiro (1993). Segundo o mesmo, logo a missão da Companhia de 

Jesus se desvirtualizaria de seu objetivo catequista a fim de lucro 

financeiro e de formação de outros sacerdotes, através do ensino dos filhos 

da elite. Assim deu-se início a uma educação elitista que perdurou desde 

o período colonial até o republicano, cujo efeito segregador ainda é 

sentido na atualidade. Durante o século XVIII, apesar da expulsão dos 

jesuítas e das reformas pombalinas não houve alteração no método 

pedagógico, que segundo Ribeiro (1993) era autoritário, disciplinar e 

impossibilitava o desenvolvimento da criatividade, mantendo os 

indivíduos sob submissão devido ao desenvolvimento de uma educação 

voltada para os estados e seus interesses.  

É no século seguinte, mais precisamente em 15 de outubro 1827, 

que Saviani (2008) declara ter ocorrido pela primeira vez na história de 

educação do Brasil uma preocupação com a formação de professores a 

partir da Lei das escolas de primeiras letras103. Como o ensino nessas 

escolas deveria se dar pelo método mútuo104 os professores precisariam 

receber preparo pedagógico, ainda que não se falasse na época 

diretamente da questão pedagógica. De acordo com o autor, é em 1834 

                                                                 
103 Lei de 15 de outubro de 1827, legislação que oficializou a escolarização primária 

pública para meninos e meninas de todo o Brasil. A mesma fora apresentada pela 

Comissão de Educação da Câmara. Disponível em< 

https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/viewFile/3975/3242> Acessado 

em abr. de 2018. 
104 O método Lancaster, também conhecido como Ensino Mútuo ou Monitorial, teve 

como objetivo ensinar um maior número de alunos, usando pouco recurso, em pouco 

tempo e com qualidade. Foi criado por Joseph Lancaster, quaker inglês, influenciado 

pelo trabalho do pastor anglicano Andrew Bell. Contudo, Lancaster amparou seu método 

no ensino oral da repetição e memorização, pois acreditava que esta dinâmica inibia a 

preguiça, a ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. Nesta metodologia não se 

esperava que os alunos tivessem “originalidade ou elucubração intelectual” na atividade 

pedagógica, mas disciplinarização mental e física. Disponível em< 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Lancaster> Acessado em abr. de 2018. 

https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao/article/viewFile/3975/3242
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lancaster
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quaker
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bell
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_Lancaster
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que para atender a escola normal visa-se a formação específica de caráter 

pedagógico didático. No século XX, de acordo com Ribeiro (1993), 

influenciados pelo movimento escolanovista, professores levantam-se 

contra o analfabetismo e diversos problemas da educação. Procurava-se a 

elaboração de uma política educacional mais ampla, unificada e 

democrática, possibilitando aos educandos o acesso a qualquer nível 

independentemente de sua situação econômica e apontava a formação dos 

professores em curso superior como uma necessidade, assim várias 

reformas pedagógicas ocorreram. 

O desenvolvimento da docência requer a adoção de métodos 

contextualizados, fundamentação teórica, a utilização de uma prática 

intencional, que precisa ser aperfeiçoada e adaptada à realidade social. 

Aquilo que se iniciou de forma não estrutural, mas institivamente passou 

ao longo do tempo a organizar-se metodicamente.  E é a partir deste 

retomar histórico que Nóvoa (1992) vem tratar de como se deu a 

implantação da profissão docente, nos possibilitando compreender a 

evolução desta atividade que ocorreu dentro de um processo de lutas e 

conflitos, visto que a mesma traria possibilidades ao indivíduo que iam na 

contramão dos interesses de uma minoria, quando afirma que:  

 

A afirmação profissional dos professores é um percurso de 

lutas e conflitos, de hesitações e de recuos. O campo 

educativo está ocupado por inúmeros actores (Estado, 

Igreja, Famílias, etc.) que sentem a consolidação do corpo 

docente como uma ameaça aos seus interesses e projetos 

(Novoa,1992, p. 21). 

 

Tais colocações nos leva a refletir sobre os desafios outrora 

encontrados pela profissão docente, e sobre os que atualmente continuam 

a se interpor entre esta, sua qualificação e seu desenvolvimento eficaz, 

cujo fim é formar um indivíduo capaz de criticidade. Onde segundo Berbe 

e Freiberger (2010), juntamente com a escola tem “[...] a imensa tarefa de 

instrumentalizar os jovens para participar da cultura, das relações sociais 

e políticas, propiciando um ensino de qualidade, que busque formar 
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cidadãos capazes de interferir criticamente na realidade para transformá-

la”. 

 

2. IMPLICAÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA E O PENSAMENTO 

COMPLEXTO. 

 

Segundo Pimenta (1997), apesar da corrente de desvalorização 

profissional pela qual passa o professor atualmente no corpo social, é 

inegável a importância do seu papel na mediação da construção do 

conhecimento, como também na formação dos alunos enquanto cidadãos. 

Daí a necessidade do investimento na formação continuada deste 

profissional e a articulação dos saberes docentes para que uma prática 

eficaz seja desenvolvida. Em nossa sociedade a ideia de que o professor é 

um mero reprodutor de conhecimento tem perdurado e se faz um 

obstáculo, contribuindo para o mau desempenho desta função que há 

décadas vem sido desenvolvida em uma estrutura engessada sem atender 

as reais necessidades do corpo discente. A falta de visão a respeito da 

importância e responsabilidade da docência dentro da sociedade retarda 

um mover no sentido de reestruturar os cursos de formação de tais 

profissionais, e desmotiva o aperfeiçoamento e a busca por qualificação 

dos mesmos para a execução de sua atividade. 

Importante enfatizar que o pensamento transdisciplinar não nasce 

por acaso, pois foi a partir de estudiosos que esta abordagem vem 

ganhando espaços nas discussões acadêmicas e sendo fundamentais para 

o campo do conhecimento, Sommerman (1999) esclarece os motivos para 

trabalhar o pensamento transdisciplinar 

 

1) para contrapor-se às sucessivas rupturas epistemológicas 

pelas quais o Ocidente passou desde o século XIII, 2) para 

contrapor-se à redução cada vez maior do real e do sujeito, 

3) para contrapor-se à fragmentação cada vez maior do 

saber, 4) para levar em conta os dados da ciência 

contemporânea (física quântica, biologia, genética, 

neurologia, 5) para reencontrar a unidade do conhecimento. 

(1999, p. 2)  
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A reformulação da atividade docente para uma prática dinâmica é 

um desafio atual, principalmente quando se trata de um pensamento 

complexo. Para isto é fundamental articular os saberes necessários a esta 

formação eficazmente. Não bastam os saberes da experiência, dos 

conhecimentos pedagógicos e didáticos sendo trabalhado isoladamente. É 

preciso reinventar tais saberes partindo da prática social de ensinar, 

articulados à realidade escolar e à formação continuada, com este 

pensamento que ultrapassa a disciplinaridade consegue-se se aproximar 

de uma abordagem transdisciplinar. Maior êxito terão os saberes 

pedagógicos na colaboração com a prática se estiverem voltados para os 

problemas que esta apresenta e estão no cotidiano do sujeito.  

Ter a prática social como ponto de partida trará uma 

ressignificação aos saberes na formação docente. Munidos disto, os 

profissionais da educação terão ferramentas para refletir sobre sua prática, 

confrontando-a e aprimorando-a. Paulo Freire (1996) nos diz que ensinar 

leva-nos a aprender. Assim também aquele que está a aprender também 

passa a ensinar.  Visto que não há soberania da parte de quem ensina nem 

tão pouca passividade por parte de quem aprende. 

A sala de aula é um ambiente de troca, onde o conhecimento é 

compartilhado, construído, e diante da curiosidade do aluno o professor é 

instigado a buscar o conhecimento em prol de atender suas necessidades. 

A partir desta troca entre docentes e discentes, do renovar das 

necessidades e de novos desafios ante o objeto do conhecimento, fica clara 

a necessidade por capacitação contínua na prática educativa. Segundo ele, 

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo 

socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar. Foi assim, 

socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres 

e homens perceberam que era possível – depois, preciso – 

trabalhar maneiras, caminhos, métodos de ensinar. 

(FREIRE, 1996, p. 12) 

 

Nisto, Pimenta (1997) concorda ao colocar que professorar não é 

uma atividade burocrática para a qual se adquire conhecimentos e 
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habilidades técnico-mecânicas. Dada a natureza do trabalho docente, que 

é ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos 

historicamente situados. Diante de tais colocações fica evidente que o 

trabalho docente está para além de repetições, mas é uma atividade 

dinâmica que precisa adequar-se às necessidades sócio educativas, e para 

tal faz necessário que o docente esteja em constante formação, mas não 

no simples acúmulo de informações. Pois, segundo Candau (1997) a 

formação continuada precisa partir das necessidades contidas na realidade 

escolar do professor, valorizando o saber docente que engloba seu 

conhecimento curricular e sua experiência, valorizando e resgatando o 

saber docente somando prática e teoria. 

Tais afirmações podem ser reiteradas por Gonçalves (2016), 

quando diz que: 

 

Começo este texto com a epígrafe acima para chamar a 

atenção para o caráter solitário da profissão docente. Uma 

profissão que exige muito de quem a exerce, sobretudo em 

tempos de grandes transformações sociais, quando 

assistimos a um alargamento das funções da escola e dos 

professores, embora sua principal missão seja ensinar, isto 

é, garantir o acesso das novas gerações ao conhecimento 

acumulado historicamente pela humanidade. A escola é, 

portanto, lugar de ensino e de aprendizagem. Mas não são 

apenas os alunos que aprendem. Como diria o educador 

português Rui Canário, a escola é o lugar onde os 

professores aprendem a profissão. (2016, p. 1) 

 

A mesma também ressalta que a qualificação de uma equipe se dá 

a partir de uma prática qualificada, intencional, bem planejada e 

constantemente analisada e avaliada. Apesar de tais constatações, a 

educação que apenas se encarrega da mera reprodução e da transmissão 

de informação ainda é constante, e muitos educadores tem se conformado 

a este modelo ultrapassado. Diga-se ultrapassado por não suprir mais as 

necessidades do mundo globalizado e tecnológico. Associado a isto há as 

barreiras burocráticas que dificultam o desenvolver do professor da sua 

função social juntamente com a escola. Pimenta (1997) apresenta outra 

dificuldade, na formação inicial o uso de um currículo formal que não 
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aproxima a realidade das escolas, e que não capta as contradições que 

existem na prática do ensino, impedindo que uma nova identidade docente 

seja formada e junto com ela, novas práticas venham a ser aplicadas.  

Nesta perspectiva vale salientar o que observa Azevedo e 

Magalhães (2015) ao questionar se a falta de êxito no sistema de ensino 

se dá apenas pela ineficaz formação continuada que se tem disposto aos 

docentes, e se tais problemas seriam resolvidos pela prática de 

conhecimentos e técnicas. Severino (2003) ressalta que a formação de 

professores está para além da apropriação de técnicas ou obtenção de 

informações e práticas educativas, tem haver com a formação do sujeito 

em sua integralidade. Analisar a relevância da formação continuada 

levando em consideração suas implicações para elevação da qualidade do 

desenvolvimento da atividade docente no processo de ensino e 

aprendizagem. Avaliando em quais condições tais formações vem sendo 

propagadas, levando em consideração o contexto histórico da profissão 

docente, seu desenvolvimento ao longo da história e seus desafios na 

atualidade. Bueno (2001) alega que foi conferida ao docente a 

incumbência de formar as novas gerações quanto ao acesso à cultura 

socialmente reconhecida, assim como a formação do cidadão em sua 

constituição de sujeito social. Tornando-se a escola um espaço relevante 

para a construção das identidades discentes. Sendo assim, por não estar 

voltada apenas ao acesso à cultura, recai também sobre a mesma a missão 

de favorecer a convivência social a fim de contribuir para a formação da 

cidadania.  

Nesse contexto, as práticas educacionais ainda estão presas ao 

tradicionalismo curricular. Mas quando se trata da complexidade da 

formação docente “se apresenta como antidoto ao pensamento 

reducionista, único e verdadeiro no trato dos objetos do conhecimento. 

(MORAES, 2008, p. 214). Proporcionando um conhecimento que tem por 

objetivo o crescimento pessoal do sujeito, e um espaço de convivência que 

propicie o exercício da vida cidadã. No entanto há o problema das 

políticas educacionais que, através do não investimento material, 

pedagógico e pessoal adequado, inviabilizam a melhoria da qualidade de 
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ensino, não destina o investimento necessário à formação continuada, à 

capacitação do corpo docente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação continuada e o pensamento complexo, a partir desta 

discussão, permite que haja reflexão sobre a abordagem transdisciplinar 

de como envolver os jovens para participar da cultura, das relações sociais 

e políticas, incluindo abordagem que possa contribuir na formação cidadã 

e que possa transformar a realidade, sensível às questões humanas. 

Importante perceber que é conferido ao docente discutir com os alunos, 

temáticas atuais, que possam se aproximar da cultura de cada grupo social 

para que a identidade profissional possa ser adquirida ainda no processo 

de aprendizagem. Sendo assim, por não estar voltada apenas ao acesso à 

cultura, recai também sobre a mesma a missão de favorecer a convivência 

social a fim de contribuir para a formação da cidadania. Proporcionando 

um conhecimento que tem por objetivo o crescimento pessoal do sujeito, 

e um espaço de convivência que propicie o exercício da vida cidadã. No 

entanto há o problema das políticas educacionais que, através do não 

investimento material, pedagógico e pessoal adequado, inviabilizam a 

melhoria da qualidade de ensino, não destina o investimento necessário à 

formação continuada, à capacitação do corpo docente. 

Contudo, é a partir do pensamento complexo que este sujeito 

reflete sua prática e busca aplicação no seu cotidiano, que repense as suas 

práticas enquanto utiliza os limites disciplinares e consiga, coletivamente, 

rever o seu papel como profissional, que sensibilize seus pares para uma 

educação com o processo de ensino e aprendizagem transdisciplinar e 

humanizador. 
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CAPITULO 42 

 

NÚCLEO DE APOIO DOCENTE E DISCENTE DO CURSO DE 

PSICOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO CESMAC 

(NADD/PSICOLOGIA/CESMAC) – ESPAÇO DE EXPERIÊNCIAS 

INTER E TRANSDISCIPLINARES. 

 

 

Edileine Vieira Machado (FEUSP/SP 

 

Esse artigo apresenta experiências vividas no Programa de 

Formação Docente realizada no Núcleo de Apoio Docente e Discente do 

Curso de Psicologia do Centro Universitário CESMAC 

(NADD/Psicologia/Cesmac), sobre o “ser docente”, o “uso de 

metodologias pedagógicas integradoras e inovadoras” e o “seja autor”.  

A metodologia adotada nesse trabalho é de natureza qualitativa, 

com abordagem fenomenológica, interdisciplinar que conduz à prática 

transdisciplinar tanto no que se refere ao referencial que sustenta esse 

estudo, quanto nas experiências propostas e vividas partindo da prática da 

escuta, da valorização do professor e do seu fazer docente, despertando-

os para o protagonismo e para o “tornar-se autor” e, com isso poder 

replicar essa prática com seus discentes. 

Considerando que o NADD agrega professores das diferentes 

especialidades e áreas do saber que lecionam no curso de Psicologia e a 

contribuição das diferentes correntes teóricas e filosóficas sob as quais se 

formaram e nelas se apoiam em suas práticas, este estudo tem como 

objetivo abordar, de maneira transdisciplinar, a importância da escuta, da 

valorização do professor e do seu fazer docente, despertando-os para o 

protagonismo e para o “tornar-se autor”.  

Nos trechos de vivências descritos mais adiante poder-se-á 

evidenciar atitudes interdisciplinares que levaram os participantes à 
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prática transdisciplinar e ainda a descoberta sobre a riqueza de se 

conseguir a unidade dos saberes e o quanto essa prática reflete na 

qualidade de ensino e formação dos futuros profissionais de Psicologia, 

dando sentido ao que está aprendendo em sala de aula e a sua vida 

profissional, por compreender a importância desses saberes e sua 

aplicabilidade na sua futura profissão.  

Neste artigo ainda, encontrar-se-á uma reflexão teórica 

transdisciplinar, por apresentar conceitos básicos que organizam o campo 

de conhecimento desse artigo tratados por estudiosos e pesquisadores 

também de diferentes áreas do saber, mas que têm em comum a prática da 

busca da unidade do saber, a formação integral do ser e práticas 

integradoras, inovadoras e ecoformadoras. São eles: Lenoir (2001), 

Fazenda (2012); Fourez (2001) Moraes (2007); Vonzubem (2003); Stein 

(2000); Ales Bello (2004); Pieper (1989). 

O NADD/Psicologia/Cesmac nasce de um olhar sensível da 

coordenação do curso de graduação em Psicologia que, ao assumir tal 

função, elaborou um diagnóstico por meio de diálogos e questionário 

estruturado junto aos professores e alunos sobre suas percepções com 

relação ao curso. Esse diagnóstico foi fundamental para se ter uma visão 

holística sobre a realidade do curso de Psicologia do CESMAC e, a partir 

disso, poder traçar as suas ações e escolher o caminho para a melhoria da 

qualidade do curso e a busca de uma unidade do saber.  

O NADD/Psicologia/Cesmac é constituído por uma Pedagoga que 

coordena o NAAD, pela coordenadora do curso e por mais três 

Professores que representam as ênfases do curso com suas respectivas 

linhas de pesquisa.  

Essa organização do Núcleo tem o propósito de proporcionar a 

prática transdisciplinar dos professores que, para isso, primeiro precisam 

repensar suas práticas e perceber a importância de uma atitude 

interdisciplinar para, então, poder aperfeiçoar sua prática educativa na sala 

de aula e dessa forma chegar à unidade do conhecimento denominado por 

Basarab Nicolescu (1995) apud Fazenda (2012) como transdisciplinar.  
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Os currículos tradicionais, principalmente na área da saúde 

seguem uma lógica positivista, em consonância com a visão mecanicista 

do homem que assim, perpassa na concepção dos docentes. Dessa forma, 

as diversas ciências são inseridas como disciplinas isoladas na matriz 

curricular, de acordo com os princípios clássicos de hierarquia e 

cronologia, compondo ciclos estanques. Na visão do Núcleo de Apoio ao 

Docente e Discente do Centro Universitário CESMAC 

(NADD/CESMAC), esse é um problema a ser enfrentado, pois, um 

planejamento curricular voltado para conteúdos fragmentados e não para 

o desenvolvimento do perfil do profissional da psicologia, torna 

improvável a aquisição de uma visão de integralidade do ser humano. 

Desse modo, o Núcleo trabalha no contexto de uma formação 

humanística, intencionalmente planejada, porém, não apenas voltada para 

um conjunto de conteúdos curriculares, mas, como um valor de formação, 

perpassando como um eixo horizontal intimamente relacionado a todas as 

atividades e a todas as pessoas responsáveis pela formação. 

 Entendemos que a formação humanística não deve ser contraposta 

à formação científica, como dois componentes distintos da formação 

profissional para a atenção à saúde. Ao contrário, devem ser vistas como 

dois eixos de um mesmo processo, com o objetivo de mobilizar o interesse 

do aluno e formá-lo, não apenas no conhecimento científico dos 

transtornos, mas para o cuidado integral do ser humano. Nessa 

perspectiva, com uma dimensão necessariamente longitudinal e com 

características interdisciplinares, intrinsecamente trabalhadas, 

ressaltamos a complexidade do processo de formação humanística na 

graduação do curso de Psicologia. 

Fazenda (1994) já definiu interdisciplinaridade como uma atitude 

possível do conhecimento e a atitude interdisciplinar do docente, do 

seguinte modo:  

 

Entendemos por atitude interdisciplinar, uma atitude diante de 

alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de espera 

ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele 

à troca, que impele ao diálogo – ao diálogo com pares 

idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo – atitude 
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de humildade diante da limitação do próprio saber, atitude de 

perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes, 

atitude de desafio – desafio perante o novo, desafio em 

redimensionar o velho – atitude de envolvimento e 

comprometimento com os projetos e com as pessoas neles 

envolvidas, atitude, pois, de compromisso em construir 

sempre da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, 

mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, de vida 

, p. 82).    

  

Ainda, de acordo com Fazenda (2012),  

 

Quem habita o território da interdisciplinaridade não pode 

prescindir dos estudos transdisciplinares. O cuidado 

construído arduamente nos dois territórios precisa ser 

devidamente respeitado em suas limitações, mas 

principalmente nas inúmeras possibilidades que se abrem para 

uma educação diferenciada onde o caráter humano se 

evidencia (p. 41). 

 

Em 1998, Lenoir já alertava estudiosos e pesquisadores de que 

assumir a interdisciplinaridade como um caminho inovador na seara 

científica implicaria reconhecer sua polissemia e muitos enfoques, 

considerando os diversos contextos culturais e acadêmicos. Nessa direção, 

o autor sinalizava, ainda, o quão recente era a investida de clarificação 

conceitual, consistindo numa teoria de construção. 

Fazenda (2012, p. 34) apresenta uma análise conceitual da 

interdisciplinaridade que vale aqui retomar para melhor clarificar a 

compreensão do termo. Interdisciplinaridade se for definida “como junção 

de disciplinas, cabe pensar currículo apenas na formatação da sua grade”, 

entretanto se for definida como “atitude de ousadia e busca frente ao 

conhecimento, cabe pensar aspectos que envolvem a cultura do lugar onde 

se formam professores”. A autora prossegue sua linha de pensamento 

chamando a atenção de que ao ampliar  

 

a análise do campo conceitual da Interdisciplinaridade surge a 

possibilidade de explicitação de seu espectro epistemológico e 

praxiológico. Somente, então, torna-se possível falar sobre 
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professor e sua formação, e dessa forma no que se refere a 

disciplinas e currículos (FAZENDA, 2012, p. 34).  

 

Em 1970, ainda segundo a autora, o Centro para Pesquisa e 

Inovação do Ensino – órgão da OCDE (Documento CERI/HE/SP/7009), 

apresentou uma definição clássica do termo interdisciplinaridade  

 

como interação existente entre duas ou mais disciplinas, o que na 

visão da autora tal definição pode nos levar da simples 

comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos 

chaves da epistemologia, da terminologia, do procedimento, dos 

dados e da organização da pesquisa e do ensino, relacionando-os 

(FAZENDA, 2012, p. 34).  

 

 A autora continua seu raciocínio chamando a atenção para a 

amplitude dessa definição portanto não é suficiente nem para fundamentar 

práticas interdisciplinares e nem para pensar-se uma formação 

interdisciplinar de professores”.  

 Fourez (2001) apud Fazenda (2012, p. 35) “fala-nos de duas 

ordens distintas, porém complementares, de compreender uma formação 

interdisciplinar de professores, uma ordenação científica e uma ordenação 

social”.  

 A científica refere-se à construção dos saberes interdisciplinares 

que teria como alicerce o conhecimento científico do ato de formar 

professores: a sequência hierárquica das disciplinas, sua organização, 

como são compostas, sua dinâmica, interação e comunicação dos saberes 

entre as sequências a serem organizadas.  Ainda, segundo a autora, nessa 

ordem científica apresentada por Fourez (2001), 

 

cada disciplina precisa ser analisada não apenas no lugar que 

ocupa ou ocuparia na grade, mas nos saberes que contemplam, 

nos conceitos enunciados e no movimento que esses saberes 

engendram, próprios de seu lócus de cientificidade. Essa 

cientificidade, então originada das disciplinas ganha status de 

interdisciplinar no momento em que obriga o professor a rever 

suas práticas e a redescobrir seus talentos, no momento em 

que ao movimento da disciplina seu próprio movimento for 

incorporado (apud FAZENDA, 2012, p. 35). 
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 Já a ordenação social refere-se ao desdobramento dos saberes 

científicos interdisciplinares frente às exigências sócio-políticas e 

econômicas. Segundo Fazenda (2012), essa segunda ordenação 

apresentada por Fourez (2001)  

 

tenta captar toda complexidade que constitui o real e a 

necessidade de levar em conta as interações que dele são 

constitutivas. Estuda métodos de análise do mundo, em 

função das finalidades sociais, enfatiza os impasses vividos 

pelas disciplinas científicas em suas impossibilidades de 

sozinhas enfrentarem problemáticas complexas (apud 

FAZENDA, 2012, p. 35).    

 

Vale aqui apresentar uma breve síntese dos diferentes olhares e 

definições de interdisciplinaridade que Fazenda (2012, p. 35), juntamente 

com Lenoir definem e apresentam três correntes do pensar e conceituar 

interdisciplinaridade: 

Uma corrente é francófona, por a cientificidade estar em 

conformidade com o modo de pensar de sua cultura na qual “o saber se 

legitima pela beleza da capacidade de abstração – um saber/saber”. 

A segunda corrente seria mais próxima da cultura de língua inglesa 

“na qual o sentido da prática, do para que serve, impõe-se como forma de 

inserção cultural essencial e básica – saber fazer”. 

A terceira corrente seria legitimada pela cultura brasileira do 

“saber ser”, uma maneira de formar professores da cultura brasileira que 

Fazenda diz que poderia ser denominada de “ordenação interacional”.  

Fazenda (2012, p.35) comenta que essa conclusão de Lenoir 

(2001), da qual ela compactua, é resultado de pesquisas e estudos sobre 

interdisciplinaridade na formação de professores produzidos no Brasil. 

Sem dispensar a ordem científica e nem a social, todas elas apresentam 

um denominador comum que é “a busca do saber ser”.  

Essa busca explicita-se na inclusão da experiência docente em seu 

sentido, intencionalidade e funcionalidade, diferenciando o contexto 

científico do profissional e do prático (LENOIR; FAZENDA, 2001).   
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 FAZENDA (2012, p.37), desde 1979 em seus escritos definindo o 

conceito de interdisciplinaridade afirma que esse se encontra “diretamente 

ligado ao conceito de disciplina, onde a interpenetração ocorre sem a 

destruição básica às ciências. Não se pode, de forma alguma, negar a 

evolução do conhecimento ignorando a sua história”. 

O ser professor, de acordo com Vonzubem (2003, p. 82), para se 

concretizar desenha-se um percurso em que cada qual, com sua ação 

(liberdade) e iniciativa, no horizonte de suas circunstâncias, irá “iniciar” 

algo novo, instituir sua trajetória, seu mundo, sempre atento ao olhar do 

outro e ao reconhecimento da alteridade e da diferença, essenciais na sua 

própria existência. Desse modo, torna-se obra e ação coletivas, fundadas 

nas relações interpessoais. 

Moraes (2007) afirma que a formação docente, a partir da 

transdisciplinaridade, encontra a sua unidade constitutiva nos três eixos 

complementares: autoformação, heteroformação e ecoformação.  

 

É da dinâmica operacional entre esses elementos que nasce a 

complexidade constitutiva da ação docente formadora. 

Complexidade que se apresenta em todo processo de formação ao 

integrar e envolver a formação na relação consigo mesmo 

(autoformação), a formação na relação com o outro 

(heteroformação) e a formação com o meio ambiente 

(ecoformação). Esta complexidade se revela tanto em nível do 

sujeito multidimensional, como do técnico-pedagógico ou do 

sociocultural, níveis que representam a totalidade constitutiva de 

um sistema de formação docente. A transdisciplinaridade requer, 

por outro lado, que a realidade docente seja também 

conceitualmente trabalhada a partir do pólo representativo dos 

níveis de realidade (p. 26) .  

 

E esses níveis de realidade referentes ao conhecimento da 

natureza, segundo Nicolescu (2002), correspondem a diferentes níveis de 

percepção por parte do sujeito observador e o seu nível de percepção é 

influenciado pelo seu nível de consciência. 

A identidade do NADD foi sendo construída a partir do conceito 

de Universidade apresentada por Pieper (1989), grande filósofo do século 

XX,  e com o qual compactuamos a ideia da necessidade de se resgatar a 
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sua verdadeira missão que é a de formar o homem por inteiro, enquanto 

ser inteligente, sensível e espiritual, isto é, aquele que almeja conhecer o 

mundo que o rodeia e o seu papel na existência. De acordo com o autor, a 

universidade deve formar o educando capaz de elaborar uma crítica 

pessoal diante da vida, de uma Weltanschauung consciente de si mesma.  

A universidade se realiza sobretudo no espírito do sujeito singular, que, 

falando ou ouvindo, participa desse diálogo plural das disciplinas.  

De acordo com Pieper (1989),  

 

O que faz de alguém um verdadeiro professor é esta capacidade de 

participação e, de resto, ainda, esta disposição para fazê-lo. Além 

de cientificamente qualificado, o professor deve poder reconhecer 

a relevância de seu próprio trabalho para a reflexão permanente 

sobre o todo; ele deve ser capaz de introduzir no diálogo filosófico 

esse conhecimento, sem generalização diletante ou apressada. Isto 

propõe, sem dúvida, alguma coisa a mais, isto é, que em caso de 

necessidade ele não se recuse a trazer para o debate as últimas 

posições. O que no âmbito das ciências especializadas com razão 

não é permitido, não apenas por ser anticientífico como também 

por atentar contra a discrição acadêmica, justamente isto torna-se 

inevitável no diálogo filosófico, à medida que se trata de levar em 

conta expressamente o “fato completo” sob toda perspectiva de 

reflexão. (...) O filosofar tem a sua própria forma de discrição. 

Contudo a mais resoluta simplicidade exige que o professor, como 

tal, se manifeste necessariamente, quando solicitado acerca do 

problema da coesão global do mundo (p. 46). 

 

Machado (2010, p. 37), considerando essa visão de universidade 

de Pieper, faz uma questão que inspira as ações do NADD a partir da 

prática do diálogo, do pensamento filosófico: 

 

Pensando em nossa universidade, em nossos professores, será 

possível identificar quantas vezes experimentamos esse espírito 

da disputatio? Ou seja, a experiência do diálogo estabelecido 

entre o professor e os universitários a fim de se aprofundarem na 

compreensão da essência do ser, do conhecimento ontológico e, 

a partir deste, a abertura para o todo, para sua relação com a 

realidade que o rodeia, com o mundo do qual faz parte? 
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Machado (2010) levando em conta o conceito de universidade 

apresentada por Pieper (1989), e sua missão de formação do homem por 

inteiro, capaz de elaborar uma crítica pessoal diante da vida e de 

compreender o mundo que o rodeia é que acredita que o caminho para a 

formação humanista é a contemplação nos currículos de formação de 

professores, e no caso do NADD em seus programas de formação, a 

prática do pensamento filosófico e a antropologia filosófica.  

Para ilustrar essa necessidade de formação humanística, a 

compreensão da essência do ser, do conhecimento ontológico e, a partir 

deste, a abertura para o todo, para sua relação com a realidade que o 

rodeia, com o mundo do qual faz parte, vale aqui apresentar uma 

experiência vivida por uma filósofa judia do século XX que também 

experimentou em seu percurso formativo a falta de unidade entre as 

disciplinas. Stein, num momento particular da história da humanidade que 

caminhava para a primeira guerra mundial, em sua formação universitária, 

iniciada em Breslávia no curso de Psicologia, onde estudou muitas 

disciplinas de caráter histórico, literário, psicológico e filosófico, mas ela 

sentia que ainda faltava algo, porque eram estudos estanques. 

 

O mundo da experiência e toda a sua riqueza e variedade parece ser 

algo de que as ciências exatas procuram apartar-se ... nós, ao 

contrário, nos ocupamos do fenômeno em toda a sua concretude. 

Partimos deles em nossas descrições ... pois o que nos interessa é 

conhecer a sua constituição e compreendê-los nelas (STEIN, 2000). 

 

Esse sentimento dela nos ajuda a ilustrar a ideia de que mesmo que 

haja diferenças entre os diversos campos do saber, essa unidade deve se 

manifestar por meio de um método comum e esse método não pode ser 

trabalhado pelas disciplinas particulares, ainda que cada disciplina tenha 

a sua própria metodologia, mas a unidade de todas as disciplinas deve se 

fazer referência a um outro método ainda mais profundo e que só pode ser 

trabalhado a partir do ponto de vista filosófico. Aqui se enfrenta um 

problema da importância de uma reflexão fundamental, essencial também 

para as disciplinas particulares. E esse era o mesmo objetivo que Edmund 

Husserl estava buscando alcançar. Edith Stein fica sabendo, se interessa e 
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parte para a Universidade de Gotinga, onde tinha um grupo de 

fenomenólogos e eles buscavam essa compreensão, Husserl estava 

ensinando isso na universidade. Mas, primeiro de tudo, Stein precisou 

estudar o método fenomenológico, foi para lá, em 1913, terminou seus 

estudos na área da Filosofia, fez doutorado com Husserl sobre “Empatia”, 

tornou-se assistente de Husserl, depois precisou deixar a Universidade por 

causa de todo problema sócio-político que se passava e não voltou mais 

para Universidade de Psicologia em Breslávia.  

Ales Bello (2004) também comenta o problema, que também diz 

respeito à interdisciplinaridade, de que não basta simplesmente reunir os 

resultados de áreas do saber, por causa da fragmentação do saber.  

 

Hoje em dia temos muitas disciplinas, e temos de tomar 

consciência delas, valorizá-las. E a filosofia da educação, 

entendida como antropologia filosófica, permite explicitar 

indicações éticas e morais no tocante ao projeto existencial e 

ao desenvolvimento desse projeto diante de alteridade que a 

pessoa do educando é para o educador. Mesmo as questões 

técnicas estão carregadas de implicações éticas que a filosofia 

da educação poderia ajudar a elucidar; basta pensar na 

didática. Com esta implicação moral no plano da profissão, há 

também o cuidado com o desenvolvimento técnico, que vem 

a requerer a competência (p. 32).  

 

Tendo apresentado esses conceitos que permeiam a filosofia do 

NADD e suas ações, passamos às experiências vividas de práticas 

integradoras e inovadoras no campo da formação de docentes do curso de 

Psicologia no Centro Universitário CESMAC. 

A oficina “Café Pedagógico da 𝛹  CESMAC” é um espaço de 

encontro e diálogo formativo, organizado e coordenado pelo NADD e tem 

por objetivos promover diálogos e atitudes interdisciplinares entre os 

docentes em torno de questões de práticas pedagógicas, com seus 

respectivos saberes, vivências, campos de pesquisa e atuação docente, 

com enfoque no aprimoramento, atualização e no incentivo à produção de 

conhecimento e publicação desses profissionais.  
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As reuniões acontecem semanalmente, em torno de uma mesa, 

com café, bolo e biscoitos caseiros. A mesa aqui simboliza um espaço de 

comunhão entre os professores que ali chegam voluntariamente, sentam-

se ao seu redor, se vêm face a face e onde podem, de forma descontraída, 

praticar o pensamento filosófico sobre o “ser docente”, “o sentido de ser 

docente para sua vida”, “sua missão enquanto docente”, “como veem seus 

alunos”, “quem eles querem formar” e compartilham experiências vividas 

em sala de aula utilizando metodologia ativas, integradoras que julgam 

envolver mais seus alunos nas atividades propostas. 

Numa visão humanista, incrementar esse momento diante da mesa 

potencializa a comunicação entre os professores, pois quando todos têm a 

oportunidade de se posicionar face a face, a compreensão da escuta e da 

fala se iguala, promovendo comunhão, criação de vínculos e a busca do 

bem comum. 

 Uma outra experiência é a oficina “Seja Autor!”, que tem por 

objetivo desenvolver junto aos docentes do curso uma proposta de escrita 

de artigo a ser publicado numa edição organizada pelo Núcleo. Nessa 

oficina eles praticam a escrita de relatos de experiências vividas em sala 

de aula, a partir de apresentação, discussão e elaboração de planos de aula 

coletivamente, utilizando metodologia ativas como sala invertida, 

Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), Aprendizagem baseada em 

equipes (TBL), aulas práticas em laboratórios, aula na biblioteca onde 

realizam levantamento bibliográfico em fontes alternativas, como 

internet, periódicos e painel integrado.  

Nesse espaço os professores têm oportunidade de conhecer as 

metodologias, discutem coletivamente a sua aplicabilidade, escolhem 

uma temática em comum e juntos constroem seus planos de aula, tendo 

oportunidade inclusive de se organizarem para ajudar o aluno a buscarem 

a unidade dos saberes aprendidos em sala de aula nas diferentes 

disciplinas. 

Eis aqui registros de alguns resultados: oficinas de 

Empreendedorismo. Ação Integrada: Disciplina Tópicos Especiais II e 

Estágio Supervisionado em Gestão. 
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Ação Integradora: Mutirão dos Cursos do Cesmac em Apoio ao 

Dia Nacional da Construção Civil, no Evento da Associação de Dirigentes 

de Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI) de Alagoas.  

O curso de Psicologia ficou com a missão de realizar plantão 

Psicológico, sob a supervisão da Professora Carmen Rúbia e Capacitações 

para o Mercado de Trabalho, sob supervisão do Prof. Leandro Matos. Os 

cursos de odontologia, Fisioterapia, Psicologia e Direito do Centro 

Universitário Cesmac, realizaram ações em apoio ao Dia Nacional da 

Construção Civil, no Sesi da Cambona, participando em parceria com a 

ADEMI (Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Alagoas). 

Foram realizadas as seguintes ações: o curso de Fisioterapia: realizou 

atendimentos e as pessoas com suspeitas de problemas mais graves, foram 

encaminhadas para a Clínica do Cesmac, para tratamento. O curso de 

Odontologia: ofereceu atendimento odontológico, distribuídos em 4 

consultórios. O curso de Direito: ofereceu consultas jurídicas e prestou 

serviços, tais como: assessoria referente a divórcios, débitos, pensão 

alimentícia, causas cíveis e criminais. O curso de Psicologia: realizou 

plantão psicológico, e encaminhamentos para a Clínica escola de 

psicologia para atendimento psicoterapêutico. Foram ainda, oferecidos 2 

cursos de capacitação, cada um comportando 30 pessoas, o primeiro foi o 

de "Marketing Pessoal e Postura Profissional", que ocorreu no dia 

02/09/2017, no prédio da Psicologia, sala 26, das 8h às 12h. O segundo 

curso: "Inteligência Emocional e as Relações no Trabalho", realizado no 

dia 23/09/2017 das 8h às 12h, no prédio de Psicologia, na rua Íris 

Alagoense. 

 Essa prática possibilitou diálogo entre as diferentes áreas do saber 

e os alunos a oportunidade de vivenciarem uma prática coletiva e a riqueza 

do trabalho integrado buscando a melhoria da qualidade vida integral da 

pessoa humana.  

Outra experiência vivida foi a oficina: “Narrativas sobre o 

percurso formativo”. Trata-se de uma atividade de produção de livros, no 

formato e-book, que reúnem vários textos narrativos produzidos pelos 

alunos a respeito do próprio percurso formativo, com a intenção 
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pedagógica de proporcionar a prática crítico-reflexiva sobre o próprio 

percurso formativo em andamento, ou em finalização (no caso dos 

formandos), e evidenciem os momentos marcantes dessa caminhada, os 

novos conhecimentos construídos e que levarão consigo por toda a vida, 

além de cristalizar a sua identidade enquanto aluno CESMAC e de se 

enxergarem e se sentirem protagonistas da própria história e do curso de 

Graduação em Psicologia do CESMAC.  Tem como objetivos incentivar 

a produção dos discentes do curso de Psicologia, praticar a escrita 

narrativa, desenvolver a prática crítico-reflexiva, possibilitar a 

autoavaliação, identificação e reconhecimento do percurso formativo, 

identificar conhecimentos que os discentes estão construindo e os que já 

construíram, cristalizar a identidade enquanto aluno CESMAC, ajudá-lo a 

se ver como Protagonista da sua própria história formativa no curso de 

Psicologia CESMAC, possibilitar que os alunos deixe registrada a própria 

obra construída durante o percurso formativo no curso de Psicologia 

CESMAC, possibilitar a autoria de um capítulo de livro, ou de um artigo 

a ser apresentado na Jornada Científica do curso de Psicologia e publicado 

em seus ANAIS. 

Através da implantação do NADD e de suas ações 

interdisciplinares e transdisciplinares, pode se concluir que o professor 

precisa se sentir pertencente e sujeito da sua própria ação, assim como 

protagonista, junto com seus alunos, no processo ensino-aprendizagem e, 

para isso é imprescindível ele primeiro se sentir junto de sua própria ação, 

protagonista e se sentir sujeito na própria instituição como um ser que tem 

voz, sentimentos, desejos e a liberdade de dizer tanto o sim, quanto o não 

diante da realidade que lhe é apresentada. Tanto o sentido de ensinar 

quanto o sentido do que é ensinado para aluno devem ser compreendidos 

pelas duas partes. Dessa forma, alcançar-se-á um ensino com significado 

e de qualidade, além da abertura para o todo.  Além disso, trabalhar 

coletivamente buscando a prática transdisciplinar entre as diferentes áreas 

do saber que compõem o percurso formativo dos futuros profissionais de 

Psicologia possibilita aos alunos e até mesmo ao professor, encontrarem 

uma unidade entre as disciplinas percorridas durante todo o curso, assim 
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como identificarem e descreverem o caminho percorrido e os saberes 

apreendidos e ensinados e irem além, compreenderem e visualizarem 

situações da aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos durante a 

prática supervisionada e no caso do professor  não se sentir só e nem ver 

e abordar sua disciplina como uma disciplina estanque, fragmentada sem 

relação com as demais.   
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CAPITULO 43 

 

SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL E A PESSOA COM 

SURDEZ: CAMINHO PARA INCLUSÃO 

 

 

Patrícia Matos Souza Nunes (UFS/SE) 

 

Durante o séc. XVII o atendimento à pessoa com deficiência não 

era de cunho educacional. De acordo com Mazzotta (1996), as noções a 

respeito da deficiência estavam basicamente ligadas ao misticismo e 

ocultismo, não havendo base científica para o desenvolvimento de noções 

realistas. Assim o conceito de diferenças individuais não era 

compreendido ou avaliado. Durante aquele período, a Igreja afirmava que 

o ser humano era visto como imagem e semelhança de Deus, colocando o 

deficiente a margem da sociedade. 

 Segundo Mazzotta (1996), a defesa da cidadania e do direito à 

educação dos deficientes é uma atividade que vem sendo construída com 

a evolução da humanidade em nossa sociedade. Tal evolução tem 

acontecido numa constante luta de indivíduos isolados, manifestado 

através de medidas que proporcionaram o reconhecimento de alguns 

direitos.   

 Ainda segundo Mazzotta (2005), o atendimento educacional tem 

seu ponto de partida com Vlentin Hauy que fundou, em Paris, o Institute 

Nationale des Jeunes Aveugles (Instituto Nacional dos Jovens Cegos), no 

ano de 1784. Preocupado com o ensino dos cegos, ele utilizava letras em 

alto relevo. O que despertou inicialmente reações positivas com o sucesso, 

sendo levado para aprovação pela Academia de Ciências em Paris. 

 Dentro dessa perspectiva de desenvolvimento em 1829, um jovem 

cego francês, Louis Braille (1809-1852), fez uma adaptação do código de 

comunicação noturna (écriture nocturne), criado por Barbier, para as 
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necessidades dos cegos.  De início, tal adaptação foi denominada de 

sonografia e, mais tarde, de braile (MAZZOTTA, 2005 p. 19). 

 É possível perceber que, no período citado, havia uma 

preocupação com os cegos e surdos, com o desenvolvimento de 

atendimentos e métodos para que estes pudessem obter um 

desenvolvimento diante da sociedade. Pois, em sua maioria, os mesmos 

não apresentavam comprometimento cognitivo podendo, assim, obter um 

desenvolvimento intelectual satisfatório dentro de suas possibilidades. 

 A educação do surdo passou a ser considerada em 1848, tornando-

se evidente e necessária para o desenvolvimento dos mesmos, assim 

surgem as primeiras escolas com o Institution Catholique des Sourds-

Muetes para meninos surdos em Montreal. 

 No que se refere ao atendimento da pessoa com deficiência no 

Brasil podemos dizer que, segundo Mazzotta (2005), alguns brasileiros 

inspirados em experiências da Europa e EUA, já no século XIX iniciaram 

a organização para atendimento a cegos, surdos e deficientes mentais e 

físicos. Dessa forma, o atendimento no Brasil teve início no século XIX 

com iniciativa do governo imperial, quando D. Pedro II fundou na cidade 

do Rio de Janeiro o Instituto dos Meninos Cegos, posteriormente chamado 

Instituto Benjamin Constant (IBC).  E, em 1856, surge o Instituto 

Nacional de Educação dos Surdos – INES.  

Diante dessa perspectiva, Nunes (2012, p. 203) cita: 

 

Que foi a partir do ano de 1854 que começou o gradual 

surgimento de algumas escolas especiais de caráter privado, 

com ênfase no atendimento clínico especializado. Nesse 

período a sociedade começava a compreender que os 

deficientes poderiam ser produtivos, e o atendimento foi 

migrando lentamente do âmbito da saúde para a educação. 

A partir dai, cresce cada vez mais o atendimento aos 

deficientes chegando em 1950 cerca de 40 estabelecimentos 

de ensino que apresentavam algum tipo de atendimento para 

os deficientes. 

 

 Durante o período da proclamação da República, cada estado se 

tornou independente, podendo organizar suas leis e sua própria 
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administração. Sendo assim, o Governo Federal só, interferia 

eventualmente na educação primária por ocasião da Segunda Guerra 

Mundial (1914-1918). Surge, neste contexto, a organização de escolas 

para os deficientes nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul (JANNUZZI, 2006 p. 24)  

 No Brasil, o processo educacional dos deficientes não foi diferente 

dos outros países, desenvolvendo uma preocupação com os cegos e 

surdos, primeiramente.  Suas instituições criadas no séc. XIX eram 

consideradas privilegiadas (JANNUZZI, 2006, p. 25). 

 Vale salientar também que, durante o período de 1958, existiram 

campanhas para a educação do cego e surdo, quando o atendimento – 

como defende Mazzotta (2005) – dos deficientes foi contemplado em 

nível nacional, pelo governo federal. Nessa perspectiva, foi instituída a 

Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro – C.E.S.B. – pelo Decreto 

Federal nº 42. 728, de 3 de dezembro de 1957.  Instalada no Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES, no Rio de Janeiro, a campanha 

tinha por finalidade promover, através de todos os meios a seu alcance, as 

medidas necessárias à educação e assistência, no mais amplo sentido, em 

todo o Território Nacional.  

 Dado o exposto, podemos observar que, inicialmente, o 

atendimento à pessoa com deficiência não apresentava um cunho 

educacional nem uma política educacional, uma vez que a concepção de 

deficiente estava atrelada ao misticismo. As instituições, no período 

citado, surgem como um divisor de águas, pois a partir daquele momento, 

a pessoa com deficiência passa a ter um atendimento educacional. No 

entanto, ainda não era apresentada e instituída uma política educacional 

de atendimento às pessoas com deficiência.   

 

1. SURDEZ E SOCIEDADE 

 

 Esta seção tem como objetivo tratar da surdez e da pessoa surda 

diante da sociedade. Tratarei de alguns pontos, por exemplo: como 

podemos elucidar a deficiência auditiva diante da sociedade? Como 
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estamos lidando com a pessoa surda? Fatores preponderantes como estes 

precisam ser esclarecidos. 

 Grande parcela da população de pessoas deficientes vive ainda no 

contexto da integração. As barreiras humanas e sociais impõem-lhes 

restrições ao exercício da cidadania plena, de uma vida digna e 

participativa. Esta realidade social demanda esforços do poder público, 

das associações e da sociedade em geral, no sentido de promover 

melhorias na vida de uma coletividade de forma igualitária e democrática. 

 Os surdos estão inseridos nesse contexto, pois os mesmos ainda 

encontram-se à margem de tal sociedade discriminadora. Sendo assim, 

precisamos entender o porquê desta realidade, colocando o surdo o como 

principal foco de discussão. 

Inicialmente irei abordar os tipos de perda da audição para depois 

me deter ao fator referente ao surdo e à sociedade.  A audição, assim como 

a visão, é um senso de distância e nos provê com informações externas. 

Quando a audição é limitada, ela afeta o indivíduo de forma significativa: 

limita a comunicação, o acesso à apresentação da informação oral e à vida 

independente (SMITH, 2008, p. 298). 

 Para entendermos melhor os tipos de perdas auditivas, podemos 

observar que há dois tipos: Condutiva e Neurossensorial. 

 

A perda condutiva da audição é decorrente de bloqueio ou 

lesão do ouvido externo ou médio que impedem as ondas 

sonoras de passar (ser conduzida) para o ouvido interno. 

Geralmente, alguém com perda condutiva da audição tem 

uma deficiência leve ou moderada. Algumas perdas são 

temporárias; na verdade temos probabilidade de 

experimentar uma perda condutiva da audição em algum 

momento de nossa vida. A perda neurossensorial da audição 

ocorre quando há uma lesão no ouvido interno no nervo 

auditivo. Em geral, não pode ser melhorado com 

medicamento ou cirurgia. Referem-se a este tipo como 

“surdez do nervo”. As pessoas com este tipo de surdez são 

capazes de ouvir diferentes frequências em diferentes níveis 

de intensidade; suas perdas auditivas não são comuns ou 

regulares. (SMITH, 2008, p. 301) 
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Segundo Smith (2008, p. 304), as perdas auditivas afetam as 

crianças de maneiras significativas. Dependendo do tipo e do grau de 

perda, o desenvolvimento da linguagem, a comunicação, as oportunidades 

educacionais e a participação nas situações sociais podem ser afetadas.  

 Diante dessa realidade encontramos situações de desconhecimento 

da surdez, provocando, desde cedo, exclusão de crianças por suas famílias 

e, consequentemente, por seus colegas e professores. 

 As crianças surdas e com deficiência auditiva não podem ser 

estereotipadas. Elas apresentam diferentes estilos e capacidades de 

aprendizagem, apesar de possuírem uma mesma característica: sua 

capacidade de ouvir é limitada (SMITH, 2008, p 310).    

  A surdez é constituída na perspectiva do déficit, da falta, da 

anormalidade. Ou seja, o surdo diante desta ideia é estigmatizado e visto 

com preconceito pela maioria da sociedade, sendo difícil entender a 

surdez como uma diferença. 

 Em relação a essa questão Gesser (2009, p 67) destaca que: 

 

a surdez como deficiência pertence a uma narrativa 

assimétrica de poder; uma invenção/produção do grupo 

hegemônico que em termos sociais, historicamente e 

politicamente, nada tem a ver com a forma como o grupo se 

vê ou se representa: “Quando os surdos discutem sua surdez, 

eles usam termos profundamente relacionados com a sua 

língua, seu passado e sua comunidade” (Padden & 

Humphries, 1988; p 44). No discurso predominante, ignora-

se completamente o fato de que as alteridades às quais se 

referem como “deficientes” são cidadãos e sujeitos políticos 

que se articulam e fazem parte de movimentos sociais e 

militâncias; são homens e mulheres marcados por suas 

orientações sexuais, religiosas, étnicas, de gênero, classe e 

idade (Pérez de Lara, 1999 apud Skliar, 2003). Infelizmente, 

na nossa sociedade, o aspecto cultural da surdez é ainda 

mais difícil de ser aceito quando os discursos recaem e se 

fixam exclusivamente no fenômeno físico. 

 

A realidade do surdo em uma sociedade ainda é mediada de 

sentimentos de exclusão e descrédito a tais indivíduos. Existe ainda uma 

grande barreira na comunicação entre surdos e ouvintes, desfavorecendo, 
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sem dúvidas, a comunidade surda. Esta barreira foi construída pela falta 

de conhecimento e aceitação dos surdos e suas famílias, pois sabemos que 

o que aproxima o surdo do ouvinte é a língua de sinais.  

Gesser (2009, p 76) afirma que, quando se trata de 

desenvolvimento cognitivo-linguístico do surdo, constata-se que não é a 

surdez que compromete o seu desenvolvimento, e sim a falta de acesso a 

uma língua. A ausência dela tem consequências gravíssimas: torna o 

indivíduo solitário, além de comprometer o desenvolvimento de suas 

capacidades mentais.  

Através da língua nos constituímos plenamente como seres 

humanos, comunicamo-nos com nossos semelhantes, construímos nossas 

identidades e subjetividades, adquirimos e partilhamos informações que 

nos possibilitam compreender o mundo que nos cerca. É nesse sentido que 

a linguagem ocupa “um papel essencial na organização das funções 

psicológicas superiores” (VYGOTSKY, 1984, p 72). 

 O surdo pode desenvolver suas habilidades cognitivas e 

linguísticas (se não tiver outro impedimento) ao lhe ser assegurado o uso 

da língua de sinais em todos os âmbitos sociais em que transita (GESSER, 

2009, p. 76).  Mesmo assim, diante dessa perspectiva, o surdo ainda 

encontra barreiras na comunicação, o que afeta seu convívio escolar. Pois, 

muitas vezes, insistem em educar o surdo através da língua oral, uma 

língua totalmente alheia a sua forma visual de perceber e de se expressar 

no mundo.  

 Na perspectiva dos ouvintes, a interação entre surdos e ouvintes é 

limitada, truncada e emocionalmente problemática, dado o tipo de 

educação e de língua que lhe são impostos, 

 

Todavia, vivemos um momento profícuo e ímpar, já que 

muitas conquistas foram alcançadas: a oficialização da 

LIBRAS, o direito do surdo de ter intérprete nas 

universidades, a obrigatoriedade de formação nas áreas de 

licenciatura no ensino superior para surdos, a inclusão da 

LIBRAS em alguns currículos. Sem dúvidas, o momento é 

do surdo e para o surdo. Mas nas ondas das boas novas 

também se infiltram as velhas práticas e velhos discursos, 

estamos vivendo um processo de transições, adaptações e 
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reformulações e muitos discursos podem ser encobertos e 

mascarados em prol de interesses individuais (GESSER, 

2009 p. 78). 

 

 Acreditamos ser necessário realizar um trabalho ou projetos de 

sensibilização de toda a sociedade. Entendemos os dramas na perspectiva 

do surdo e da sua comunidade  

Por fim, sabemos que é necessário realizar um trabalho ou projetos 

de sensibilização da sociedade. Entender os dramas a partir das 

perspectivas do surdo para que possamos repensar o legado que estamos 

deixando para os mesmos. 

 

2. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: AEE – UM CAMINHO 

PARA A INCLUSÃO DO SURDO 

 

 Esta seção tem como objetivo apresentar o AEE como uma via que 

possibilita a inclusão da pessoa surda no ambiente escolar. De uma forma 

mais abrangente, analisarei a importância e o direito à educação de 

qualidade para todos e, por fim, a importância do AEE para os surdos. 

  Montoan (2007, p.13) elucida a forma proposta por Aristóteles a 

qual devemos tratar igualmente o igual e desigualmente o desigual. Tal 

pensamento contempla que o deficiente necessita de um atendimento 

desigual, pois apresentam dificuldades no desenvolvimento. Por outro 

lado, os aspectos legais defendem o atendimento igual para todos, fazendo 

com que os diferentes sejam exceções e não regras. 

 Dessa forma, percebemos que o desigual não é tratado de forma 

igual dentro da sociedade que encontra-se desprepara para atendê-lo no 

seu modo de ser. Pois, segundo Montoan (2007, p.16): “A deficiência é 

vedada a diferenciação, a princípio, pois se trata de um atributo subjetivo 

do ser humano. Não podemos esquecer a regra geral, segundo a qual 

TODOS devem ser tratados igualmente”. Esta igualdade perpassa por 

todos os direitos, entre eles o direito à educação, sendo também garantido 

às pessoas com deficiências o Atendimento Educacional Especializado. 
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 Conforme Montoan (2007), o AEE (Atendimento Educacional 

Especializado) é caracterizado por um tratamento diferenciado que busca 

proporcionar as pessoas com deficiências a garantia a educação. Ou seja, 

a concretização do direito educacional. É possível perceber que este 

atendimento não nega direito, e sim complementa o já existente, uma vez 

que este aluno frequentará escolas de ensino regular e realizará seu 

atendimento no horário oposto da sua aula.  

 A Constituição Federal garante a igualdade (art. 5º) e trata, nos 

artigos 205 e seguintes, do direito à educação. Esse direito deve visar 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988). 

 Diante disso, constata-se que existe o princípio do ensino que, por 

sua vez, garante a igualdade de condições de acesso e permanência na 

escola, sendo garantido pelo estado com a educação que será efetivada. 

 Como ocorre esse acesso e permanência para o surdo, tendo o 

mesmo barreira na comunicação na própria escola? Com base no exposto 

é necessário rever as condições de acesso e permanência para este 

indivíduo que enfrenta, além do preconceito, grandes dificuldades na 

comunicação e no processo de aprendizagem curricular. 

Diante desse pensamento, todas as escolas precisam se preocupar 

com o referido atendimento, sem negar o acesso do deficiente por 

incapacidade. É importante levar em consideração que hoje as escolas 

especiais se tornaram extintas dando espaço às inclusivas, tornando o AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) uma nova forma de atender o 

deficiente.  

Essa modalidade deve possibilitar um atendimento de acordo com 

as necessidades de cada aluno, disponibilizando um conjunto de recursos 

educacionais e de estratégias de apoio, proporcionando-lhes diferentes 

alternativas de atendimento. 

O atendimento educacional especializado, na perspectiva da 

política educacional inclusiva, 

 

é uma forma de garantir que sejam reconhecidas e atendidas 

as particularidades de cada aluno com deficiência. São 
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consideradas matérias do Atendimento Educacional 

Especializado: Língua Brasileira de sinais (LIBRAS); 

interpretação de LIBRAS; ensino de Língua Portuguesa 

para surdos; código braille; orientação e mobilidade; 

utilização do soroban; as ajudas técnicas, incluindo 

informática adaptada; mobilidade e comunicação 

alternativa/aumentativa; tecnologias assistivas; informática 

educativa; educação física adaptada; enriquecimento e 

aprofundamento do repertório de conhecimentos; atividades 

da vida autônoma e social, entre outras.(MONTAN, 2007, 

p. 29) 

 

Como a educação básica perpassa por uma obrigatoriedade, é 

direito de todos, a garantia da matrícula nas escolas regulares aos alunos 

deficientes. No caso da pessoa com surdez, para que este aluno obtenha 

uma inclusão de qualidade fazem-se necessárias adequações que 

possibilitem o acesso do mesmo, eliminando assim as barreiras de 

comunicações.  

 Diante da perspectiva citada anteriormente, no caso de matrícula 

de aluno com surdez no ensino é necessário às seguintes adequações: 

 

“Caso exista um aluno com deficiência auditiva ou surdo 

matriculado em uma escola de ensino regular, ainda que 

particular, essa deve promover as adequações necessárias e 

contar com os serviços de um intérprete/tradutor de língua 

de sinais, de professor de português como segunda língua 

desses alunos e de outros profissionais da área da saúde 

(fonoaudiólogos, por exemplo), assim como pessoal 

voluntário ou pertencente a entidades especializadas 

conveniadas com as redes de ensino regular. Se for uma 

escola pública, é preciso solicitar material e pessoal às 

Secretarias de Educação municipais e estaduais, as quais 

terão de providenciá-los com urgência, ainda que através de 

convênios, parcerias etc” (MONTOAN, 2007, p.39) 

 

A situação do surdo na sociedade é marcada por discriminação e 

preconceito, pois é notável o despreparo em lidar com essas pessoas 

principalmente no âmbito escolar, pois percebemos inúmeros entraves na 

estrutura educacional das escolas. 
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Diante da realidade apresentada e segundo Damázio (2007, p.13): 

“os alunos surdos se prejudicam com a falta de estímulos adequados ao 

seu potencial cognitivo, sócio afetivo, linguístico e político cultural e 

consequentemente tendem a perdas consideráveis no desenvolvimento da 

aprendizagem”. 

Faz-se necessário, então, buscar caminhos para a vida em 

coletividade, dentro e fora das escolas favorecendo uma vida menos 

excludente.  

 

A inclusão do aluno com surdez deve acontecer desde a 

educação infantil até a educação superior, garantindo-lhe, 

desde cedo, a utilização de recursos de que necessita para 

superar as barreiras no processo educacional e usufruir seus 

direitos escolares, exercendo sua cidadania, de acordo com 

os princípios constitucionais do nosso país. (DAMÁZIO, 

2007, P.14) 

 

Sendo assim, quando se leva em consideração a capacidade 

representativa e linguística dos alunos com surdez, a escola comum deve 

visualizar a sua escolarização em um turno, e o Atendimento Educacional 

Especializado em outro, contemplado assim, o ensino de Libras, o ensino 

em Libras e o ensino da Língua Portuguesa. 

Ainda segundo Damázio (2007), para a pessoa com surdez existem 

três tendências educacionais: a oralista, a comunicação total e a 

abordagem por meio do bilinguismo. 

Diante das tendências apresentadas, segundo Damázio (2007), se 

faz necessário esclarecer as mesmas objetivando uma melhor 

compreensão. Sendo assim, podemos dizer que as escolas comuns ou 

especiais, pautadas no oralismo, visam a capacitação da pessoa com 

surdez para que possa utilizar a língua da comunidade ouvinte na 

modalidade oral, como única possibilidade linguística, de modo que seja 

possível o uso da voz e da leitura labial, tanto na vida social, como na 

escola. Já a comunicação total considera as características da pessoa com 

surdez utilizando todo e qualquer recurso possível para a comunicação, a 
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fim de potencializar as interações sociais, considerando as áreas 

cognitivas, linguísticas e afetivas dos alunos.  

Por outro lado, Damázio (2007, p. 20): defende que “a abordagem 

educacional por meio do bilinguismo visa capacitar a pessoa com surdez 

para a utilização de duas línguas no cotidiano escolar e na vida social, 

quais sejam: a Língua de Sinais e a língua da comunidade ouvinte”. 

Diante disso, faz-se necessário rever as condições de 

acessibilidade do surdo e assegurar seus direitos diante do Decreto 

5.626/05 que regulamentou a lei de Libras. Este Decreto prevê a 

organização de turmas bilíngues, constituídas por alunos surdos e ouvintes 

onde as duas línguas, Libras e Língua Portuguesa são utilizadas no mesmo 

espaço educacional. Também define que, para os alunos com surdez, a 

primeira língua é a Libras e a segunda é a Língua Portuguesa na 

modalidade escrita. Soma-se a isso, orientar para a formação inicial e 

continuada de professores e formação de intérpretes para a tradução e 

interpretação da Libras e da Língua Portuguesa (DAMÁZIO, 2007). 

 Ao mencionar o fazer pedagógico com os alunos surdos no ensino 

comum, a escola deve apresentar uma proposta de bilinguismo que utilize 

a Língua de Sinais e a Língua Portuguesa. Essa proposta deve ser 

desenvolvida em diferentes momentos que são: 

 

Um período adicional de horas diárias de estudo é indicado 

para a execução do Atendimento Educacional 

Especializado. Nele destacam-se três momentos didático-

pedagógicos: 

- Momento do Atendimento Educacional Especializado em 

Libras na escola comum, em que todos os conhecimentos 

dos diferentes conteúdos curriculares, são explicados nessa 

língua por um professor, sendo o mesmo preferencialmente 

surdo. 

Esse trabalho é realizado todos os dias, e destina-se aos 

alunos com surdez. 

- Momento do Atendimento Educacional Especializado para 

o ensino de Libras na escola comum, no qual os alunos com 

surdez terão aulas de Libras, favorecendo o conhecimento e 

a aquisição, principalmente de termos científicos. Este 

trabalhado é realizado pelo professor e/ ou instrutor de 

Libras (preferencialmente surdo), de acordo com o estágio 
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de desenvolvimento da Língua de Sinais em que o aluno se 

encontra. O atendimento deve ser planejado a partir do 

diagnóstico do conhecimento que o aluno tem a respeito da 

Língua de Sinais. 

No momento do Atendimento Educacional Especializado 

para o ensino da Língua Portuguesa, no qual são trabalhadas 

as especificidades dessa língua para pessoas com surdez. 

Este trabalho é realizado todos os dias para os alunos com 

surdez, à parte das aulas da turma comum, por uma 

professora de Língua Portuguesa, graduada nesta área, 

preferencialmente. O atendimento deve ser planejado a 

partir do diagnóstico do conhecimento que o aluno tem a 

respeito da Língua Portuguesa. (DAMASIO, 2007, p.25) 

 

Por fim, é necessário apresentar para a comunidade escolar a 

importância deste atendimento, fazendo com que o mesmo entenda as 

relações entre as partes. Cada um precisa desenvolver o seu papel com 

clareza e responsabilidade para que este trabalho aconteça da melhor 

forma possível, objetivando a inclusão do surdo no ambiente educacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conscientização da inclusão do diferente na sociedade é o que 

possibilita um trabalho com êxito. Podemos dizer que é preciso ainda 

desenvolver uma sociedade mais humana e igualitária, na qual o deficiente 

seja visto e aceito entre todos, podendo demonstrar suas potencialidades 

e capacidade de ser estar no mundo. 

 Estamos vivendo um processo de transições, adaptações e 

reformulações, mas que muito ainda pode ser feito pela pessoa com 

surdez. Portanto, é necessário haver um compromisso com o direito à 

educação que todo ser humano tem, permitindo desenvolver ambientes 

inclusivos e que proporcione o desenvolvimento integral de todos os 

indivíduos.  

Neste estudo comprovamos a importância de todos os personagens 

para a inclusão, seus papéis e funções, como foram vistos desde o início 

da segregação até os dias de hoje. Percebendo esta realidade, é possível 
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entender a história dos deficientes, suas lutas e conquistas.  Por outro lado, 

pode ser constatado o que ainda precisa ser feito pelos mesmos. 

Diante deste contexto, a comunicação da pessoa com surdez na 

maioria das vezes é vista ainda como uma barreira em alguns ambientes, 

principalmente no ambiente escolar.  Por outro lado, sabemos do papel da 

família neste contexto. Sua aceitação é primordial para o desenvolvimento 

do surdo. Quando acontece uma parceira harmoniosa entre as duas 

instituições família e escola, o processo de inclusão é mais eficaz. 

Por fim, para que a pessoa com surdez possa se desenvolver, 

principalmente no ambiente escolar, é preciso que haja um trabalho de 

qualidade, sendo o Bilinguismo uma proposta adequada para o processo 

de ensino aprendizagem dos mesmos. São destacados três momentos 

pedagógicos: Momento do Atendimento Educacional Especializado em 

Libras, Momento do Atendimento Educacional Especializado de Libras e 

o Momento especializado para o ensino da Língua Portuguesa. 

 Com essa proposta, o trabalho torna-se mais completo e eficaz, 

pois os alunos com surdez são observados por todos os profissionais que 

trabalham com eles. Assim, são levados em consideração os seguintes 

aspectos: sociabilidade, cognição, linguagem (oral, escrita, viso espacial), 

afetividade, motricidade, aptidões, interesses, habilidades e talentos. Ao 

observá-los, são feitos registros em relatórios contendo avaliações do 

desenvolvimento de cada um.  

Portanto, diante de tal proposta que aluno com surdez deve dispor 

em um horário do AEE (Atendimento Educacional Especializado) e, no 

outro, deve estar inserido no ensino regular, é perceptível um 

desenvolvimento integral da pessoa com surdez em um espaço inclusivo. 

Sendo assim, haverá um ganho significativo de toda a comunidade 

escolar, pois conviver com um aluno deficiente auditivo enriquecerá a 

prática pedagógica daqueles que verdadeiramente aceitarem construir este 

espaço. 
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CAPITULO 44 

 

AÇÕES INTEGRADORAS E INCLUSIVAS EM RODAS DE 

LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

Adriana Letícia Torres da Rosa (UFPE)105 

José Batista de Barros(UFPE)106 

Madson Gois Diniz(UFPE)107 

 

INTRODUÇÃO 

 

No âmbito pedagógico, a leitura é uma das questões-chave que 

vem despertando, ao longo da história da Educação, interesses de 

estudiosos de várias áreas do conhecimento. Não indiferente à relevante 

contribuição da formação crítica do leitor para consolidação da 

perspectiva da educação libertadora no seio da escola e de outros espaços 

educativos, Freire (2011) traça reflexões conscientizadoras acerca do 

contexto sociopolítico e dos sujeitos que nele atuam com base nas práticas 

de leitura de uma comunidade. Para o educador, o respeito à condição 

universal da dignidade humana está em evidência em situações de 

mediação de leitura que visem a desfazer as amarras da opressão, 

ofertando-se acesso às pessoas a compreenderem a sua realidade ao se 

fazerem leitoras no processo dialógico da linguagem. 

O referencial freireano sobre a importância do ato de ler serve de 

norte para as reflexões e questionamento deste estudo desenvolvido 

colaborativamente por membros do Grupo de Pesquisa “Experimentação 

Pedagógica e Formação de Professores na Educação Básica: Núcleo de 

                                                                 
105 Professora da Universidade Federal de Pernambuco. Doutora em Letras. 
106  Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Doutorando em Ciência da 

Linguagem pela UNICAP.  
107 Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor em Linguística. 
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Estudos Literários e Linguísticos” (CNPq): as práticas pedagógicas de 

mediação de leitura na escola da educação básica vislumbram a 

compreensão da natureza da “palavramundo”? Com tal inquietação, esse 

trabalho tem por propósito investigar duas propostas de mediação de 

leitura na educação básica. Tais propostas foram implementadas por 

docentes que comungam da concepção de leitura como prática social, 

cultural e política que abarca o desenvolvimento cognitivo humano no que 

concerne à compreensão e interpretação sociointerativa da palavra escrita, 

mas sobretudo comungam do entendimento da leitura como processo que 

permite participação na comunidade, bem como transformação dessa.  

Os resultados da referida investigação apontam para a contribuição 

do pensamento de Freire para se (re)avaliar o trabalho de mediação de 

leitura na escola sob a visão do papel político do professor na formação 

do leitor crítico-reflexivo: com isso, promover a constante retomada das 

práticas pedagógicas de ensino-aprendizagem de leitura com vistas à 

afinar-se com procedimentos metodológicos que venham a possibilitar 

aos sujeitos leitores um encontro com a sua experiência existencial mais 

imediata, bem como ampliar o contato com contextos de mundos culturais 

mais amplos e complexos. 

 

1. PELO REGATE DA LEITURA CRÍTICA NA ESCOLA 

 

Debater o ato de ler no advento da pós-modernidade, do pós-

colonialismo, do pós-estruturalismo e do pós-midiático passa pelos 

caminhos das assimilações identitárias, da captação das paisagens globais 

em consonância com as paisagens individuais e os paradigmas relativos à 

cultura. Qual o local do ato de ler na sociedade da fluidez e do 

esgotamento estético-literário? Quais os entre-lugares da leitura na sala de 

aula a partir das novas cartografias sociais e dos mosaicos étnicos 

ressignificados? Nesse aspecto, a máxima freiriana permanece inabalável: 

“a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 2011, p. 19). 

Para o leitor, os sentidos da língua estão ancorados no sentido da 

enunciação do texto. Por essa razão, o ato de ler não pode ser visto 
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exclusivamente como individual, não podendo ser definido sob as 

condições do letramento mecanicista. Ler é antes de mais nada de natureza 

social e cultural, posto que em uma dimensão ontológica, é coletivo, 

perpassando por acepções históricas, sociais e políticas para cada grupo, 

cada povo e nação. Nesse aspecto, ler é uma confluência de experiências 

interiores e exteriores, orbitando em termos de alteridade e mutualidade, 

na construção de novos significados. Portanto, torna-se fundamental a 

valorização da experiência do aprendiz no exercício da aprendizagem, 

elemento por vezes ignorado nos espaços escolares.  

Para Freire (2011), tem-se que o ato de ler é um processo de 

“encarnação de sentidos”, visto que   

 

Os “textos”, as “palavras”, as “letras”, daquele contexto se 

encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do 

céu, nas suas cores, nos seus movimentos; na cor das 

folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores - das 

rosas, dos jasmins -, no corpo das árvores, na casca dos 

frutos. Na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto 

em momentos distintos: o verde da manga-espada, o verde 

da manga-espada inchada; o amarelo esverdeado da mesma 

manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais além 

de madura. A relação entre estas cores, o desenvolvimento 

do fruto, a sua resistência à nossa manipulação e o seu gosto 

(FREIRE, 2011, p. 21). 

 

O pensamento freireano, por excelência dialógico, estabelece que 

o processo que vivifica a leitura não é a decodificação das palavras, mas 

a dimensão afetiva da experiência que o ato de ler provoca no leitor. A 

leitura da “palavramundo” antes da palavra escrita é condição sine qua 

nom para que os sujeitos possam suficientemente sensibilizados ir para 

além do ato de ler. Dessa forma, A leitura é um continuum de reflexões, 

contradições e re-invenções de ideias. Esse continuum dialoga com as 

práticas sociais determinando como o leitor se posiciona diante da 

perspectiva de leitura.  

O leitor ao receber a informação do texto torna-se inevitavelmente 

um analista na medida em que assume uma atitude responsiva, ao 

concordar ou rejeitar a informação repassada. Essa atividade processual 
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ativa implica na sinergia e no empenho da memória e da cognição com as 

experiências de mundo, com a ideocultura e com a galáxia de leituras 

realizadas pelo sujeito em pleno dialogismo.  

Ensinar implica necessariamente numa relação dialógica, na 

confluência de mundos entre aprendizes e professores que interagem e 

problematizam, encarnando continuamente a “palavramundo” e a 

“palavra escrita”, num processo de interlocução à procura de significados, 

perguntas e respostas para os fenômenos sociais, culturais ou políticos, 

imponto criticidade, conexões, hipóteses e entendimento. Sem a 

“palavramundo” não existe autonomia, posto que é a autonomia é 

construção cultural, dependendo sempre da relação do homem com os 

outros e destes com o conhecimento. Então, neste processo o ato de 

ensinar e o ato de ler são imprescindíveis, já que “(...) ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou a 

sua construção” (FREIRE, 1996, p. 25). Então qual o papel do educador 

na construção das práticas sociais através de atividades pedagógicas 

significativas? Como a visão do docente acerca do ato de ler poderá 

implicar na (re) (des)construção da leitura enquanto prática coletiva e 

significante?  

É nesse cenário que a linguagem dos textos assume papel capital 

com vistas a atender às demandas dos leitores, aliadas às questões do 

pragmatismo moderno e do mundo da virtualidade em que a difusão de 

novos conhecimentos requer atualizações imediatas a partir de práticas 

pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento da leitura e do 

letramento com a compreensão do que se faz, como se faz, para que se faz 

e para quem se faz. Assim, torna-se interessante refletir sobre alguns casos 

aqui considerados, destacando as exitosas experiências: “Oficina do 

texto” e “Compartilendo”. 

 

2. EMBALANDO AS RODAS DE LEITURAS: PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

Este trabalho, de natureza empírica e de base qualitativa, analisa 

duas propostas teórico-metodológicas de formação de leitor, 
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desenvolvidas no âmbito da educação básica, com vistas a discutir o 

processo de formação crítica para leitura, bem como a relevante 

contribuição docente no sentido de promover situações socioculturais para 

que o ato de ler ganhe sentido político-social na escola. O seu corpus é 

constituído de registros de observação de aulas, realizados no primeiro 

semestre letivo do ano de 2017 em uma escola pública federal: Colégio de 

Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco.  

A primeira experiência trata-se do Projeto de Ensino “Oficina do 

texto”. Esse projeto pedagógico é direcionado a alunos da educação 

básica, com idades entre 10 e 11 anos: 10 a 15 estudantes, cursando o 6º 

ano do ensino fundamental. O grupo de estudo é formado por indicação 

do Conselho de Classe da escola com base na avaliação das competências 

leitoras e das necessidades de ampliá-las. Tem como objetivos 

desenvolver a escuta compreensiva e ativa de textos literários e não 

literários; promover a interação entre leitores a partir de suas 

compreensões e interpretações; ampliar o nível de letramento das 

crianças, explorando o mundo da leitura e da escrita considerando as 

situações concretas de comunicação; desenvolver a produção de 

linguagem oral na interação comunicativa. Na sua metodologia, 

semanalmente, o docente da “Oficina” promove um momento de 3 horas-

aula em que se desenvolve a leitura, em diversos gêneros, como poemas, 

contos, fábulas, notícias, reportagens, artigos de divulgação científica; 

após a leitura, abre-se espaço para a discussão coletiva do texto muitas 

vezes associado à realização de produção textual. No planejamento, os 

planos de aula são elaborados em diálogo com o docente da disciplina 

Língua Portuguesa da turma. O estudo envolve a análise da observação de 

20 horas-aula. 

No que concerne à segunda experiência, o “Compartilendo”, é um 

momento de socialização de leituras vivenciado por alunos do 6º ano do 

ensino fundamental, na faixa etária de 10 a 11anos. Duas vezes por 

semana, nos momentos iniciais das aulas de língua materna, o professor 

abre o espaço para que os alunos socializem, voluntariamente, 

informações sobre os livros que estão lendo, ou que leiam para o grande 
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grupo algum texto que queiram compartilhar. Dentre os objetivos dessa 

proposta pedagógica estão: fomentar troca de experiências de leitura; 

gerar expectativas para novas leituras; dialogar sobre os livros que a 

escola propõe à leitura e sobre os que os alunos vêm lendo de forma 

extracurricular; e ainda consolidar uma comunidade de leitores 

autônomos na escola. O estudo envolve a análise da observação de 20 

horas-aula. 

Os professores envolvidos fazem parte do grupo de 

pesquisadores que elaboraram esse trabalho, os quais, na pesquisa-ação, 

planejam suas ações pedagógicas, aplicam as atividades e também se 

preocupam em analisar paulatinamente os resultados do que vem sendo 

implementado, com base nas respostas dos estudantes. No caso, quanto ao 

projeto “Oficina do texto”, o professor pedagogo, mestre em Ciência da 

Linguagem, atuando na educação básica há 5 anos. No que concerne ao 

segundo projeto “Compartilendo”, a professora é formada em Letra, com 

doutorado também em Letras, atuando no ensino de língua materna há 18 

anos.  

Como categorias de análise, destacam-se: relação da leitura do 

mundo com a leitura da palavra na proposta de mediação - articulação da 

experiência prévia dos sujeitos na leitura; incentivo à autonomia e ao 

protagonismo do leitor na socialização literária. 

Dentre as bases teóricas que norteiam os registros docentes e as 

análises realizadas por nós, autores, estão estudiosos que compreende a 

linguagem com forma de interação social, na qual os sujeitos do discurso 

se constituem socioideologicamente num dado no percurso histórico. 

Com essa filosofia de linguagem, defende-se que as práticas sociais de 

leitura ancoram-se em processos sociocognitivos que envolvem não 

apenas a decodificação de um sistema linguístico, mas, a participação 

contextualizada de um cidadão nas práticas letradas de sua comunidade 

os quais constroem sentido articulando a leitura de mundo à leitura dos 

textos que os cercam. O aporte teórico deste estudo está referendado em 

Freire (1975, 1989, 1996), bem como nas conexões que se estabelece com 

outros pensadores da linguagem como Abreu (2006), Bakhtin (2002, 
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1997), Kleiman (1999), Koch & Elias (2006), Lajolo (2001) e Zilberman 

(2001), os quais sustentam as proposições de fundamento acadêmico. 

 

3. A “PALAVRAMUNDO” EM EXPERIÊNCIAS INTEGRADORAS E INCLUSIVAS 

DE LEITURA NA SALA DE AULA  

 

A primeira experiência, “Oficina do texto”, é uma estratégia 

utilizada pelo professor para consolidar as competências de leitura 

esperadas para etapa pedagógica em que se encontram. A organização da 

atividade sugere que as carteiras estejam dispostas em forma de círculo 

para que todos, docente e colegas, possam ter contato visual ente si e para 

que assim a escuta atenta e compreensiva seja valorizada no uso da 

palavra.  

A princípio, depois que cada um escolhe seu lugar na roda, é 

solicitado das crianças que resgatem a temática da aula anterior, afim de 

que desenvolvam, ainda mais, a capacidade de buscar na memória os 

conhecimentos já consolidados a fixarem os novos. Ao apresentar a 

literatura, o professor provoca o grupo sobre dados contextualizadores: 

que escreveu, para quem foi escrito, quando foi escrito, onde foi escrito, 

em que suporte se publicou, onde circulou, com que objetivo, e mais 

alguma informação julgada relevante do contexto sócio-histórico de 

produção textual. Questões motivadoras das expectativas de leitura dos 

estudantes, dos seus conhecimentos prévios, também são elaboradas para 

se gerar curiosidade a respeito do que será discutido textualmente e 

direcionar cognitivamente a perspectiva de encontro do leitor com o texto. 

A leitura se procede, por várias caminhos: individual e silenciosa; coletiva 

oralizada por um aluno, por vários alunos ou pelo professor; leitura 

integral do texto e posterior discussão ou leitura intercalada de reflexões.  

Na ação, a leitura dialogada abre caminhos para a expressão livre, 

espontânea e criativa da criança em relação aos textos explorados em 

coletivo. Com a mediação, além das considerações iniciais dos estudantes, 

novas questões, orais e escritas, são levantadas para se aprofundar resgatar 

conhecimento prévio e para se explorar o pensamento crítico e, em grupo, 
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compreensões e interpretações serem inter-relacionadas: no ensejo, a 

leitura do mundo e a leitura da palavra caminham aliadas.  Nesse processo 

educativo, a criança pode se empoderar de si, contar a sua história, 

correlacionar as suas experiências com as informações textuais, trocar tais 

experiências com os demais colegas da turma, conhecer a si e ao outro 

como ser humano em (trans)formação.  A partir do tempo e do espaço 

dialógico, percebe-se através das reflexões coletivas entre mediador de 

leitura e as crianças, o estímulo à escuta sensível e acolhedora dos 

educandos para que a sua voz seja legitimada como papel impar dentro do 

contexto no qual se encontra inserida: uma comunidade de leitores, 

coautores dos textos lidos.  

Em uma das experiências vivenciadas na “Oficina do texto”, uma 

produção foi socializada: “Carta da Terra”. O texto tratava-se de uma 

produção coletiva construída por diversos povos que compõem a 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 2002. Logo no início da 

mediação, e antes da leitura do texto na íntegra, o problema foi lançado 

pelos estudantes: “Como assim, Carta da Terra? se a terra não é uma 

pessoa que pode escrever cartas?”. Todos foram unânimes em responder 

que “não fazia sentido”. Porém uma das crianças surpreende, trazendo 

uma revelação com a qual todos concordaram: “Ela não pode escrever, é 

fato, mas não podemos esquecer que a Terra somos todos nós”. Percebe-

se na fala da criança, um nível de reflexão que alguns alunos ainda não 

tinham alcançado, e isso é questionado por alguns. Quanto ao fato da Terra 

não poder escrever uma carta, é concordância geral do grupo, porém 

quando feita a reflexão mais aprofundada e coerente do estudante de que 

“a terra somos todos nós” logo uma avalanche de vozes se associaram ao 

autor. Uma das crianças pensativa avança ainda mais na reflexão e 

pergunta: “Professor isso não seria uma força de expressão? A ideia de 

fazer parecer a terra ser uma pessoa que está escrevendo para as outras 

pessoas cuidarem dela melhor?”. 

Através desta experiência podemos verificar que por meio da 

“leitura do mundo" as crianças começam a perceber as relações existentes 

entre os aspectos da experiência do cotidiano e o sentido intrínseco no 
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texto: com a leitura do documento, puderam observam o real objetivo do 

texto, as correlações entre o uso e o cuidado dos espaços coletivos e as 

consequências da falta de zelo dos homem pelo planta que comprometerá 

as futuras gerações. Além disso, manifestaram-se expressando suas ações 

e rejeições aos comportamentos que põem em riscos a vida na Terra. 

Antes mesmo de ler a palavra, a criança percebe e lê o mundo 

através da escuta da palavra oralizada, das imagens que ilustram as obras, 

dos gestos, olhares, expressões e entoações do mediador...  das memórias 

e referências aos contextos familiares ou não despertadas pelo texto em 

pauta; e essa percepção é singular para consolidação do seu letramento na 

medida em que palavra escrita e mundo se conectam.  

A mediação de leitura, nesse caminhar, faz-se importante quando 

as crianças são levadas a criar sentidos textuais com base na compreensão 

do mundo que as rodeia: os questionamentos, as problematizações e 

provocações do professor podem instigá-las a resgatar seus 

conhecimentos prévios, ressignificar suas experiências, ampliar sua 

compreensão e interpretação da palavra escrita, bem como se por na 

condição de autor dos próprios textos. Esse momento de riqueza criativa 

põe os sujeitos como coautores do sentido do texto, despertando o olhar e 

a escuta sensível das crianças. Assim, consolida-se a autoria de 

pensamento, autoria de vida e o empoderamento da infância.  É pela 

comunicação legitimada, - não castrada -, que criança constitui-se como 

sujeito leitor na escola. 

No que tange a segunda experiência de mediação de leitura na 

educação básica, o “Compartilendo”, crianças são convidadas a socializar 

com o coletivo da sua turma as experiências de leitura, que já tiveram, ou 

estão vivenciando, bem como selecionar textos para ler para os colegas, 

nas aulas de língua portuguesa. 

O convite à participação voluntária caracteriza uma proposta que 

valoriza o espaço da escola como um local de socialização de 

conhecimentos, valorização da experiência particular e coletiva, bem 

como um espaço de encorajamento do espírito de solidariedade. Além 

disso, a autonomia e o protagonismo, descompromissados com a 
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atribuição bancária da “nota”, são evidenciados como elementos 

importantes para formação de leitores que dialogam com os autores dos 

livros que leem, mas também com a comunidade de leitores que o cerca, 

refletindo sobre as várias possibilidades de leitura que o texto sugere.  

No início da experiência, coube ao docente-mediador de leitura, 

trazer a baila suas leituras dando início ao processo que logo ganhou 

adesão. Nas primeiras semanas, o próprio professor lia algo para os alunos 

e abria o espaço da reflexão livre ou rememorava algum livro marcante da 

sua trajetória de leitor, e ainda convidava os alunos a participarem de 

forma similar; com o passar do tempo, eram eles que não apenas cobravam 

do docente que ampliasse o momento do compartilhamento de leituras, 

como também previamente se inscreviam para apresentarem-se em aulas 

subsequentes visto que a adesão ao projeto foi significativa.  

Essa adesão, rápida e efervescente, à atividade sugere que os 

estudantes requerem da escola mais espaços de conivência autêntica de 

práticas de leitura. Quando das apresentações, o público também 

evidencia tal desejo na medida em que demonstra tanto respeito a fala do 

colega que socializa, como também anseio por questionar a respeito da 

obra e seu autor, do enredo, dos personagens, da forma de aquisição do 

livro, além de contribuir com a sua interpretação da obra caso já a tenha 

lido.  

Durante as apresentações, decente e alunos embarcam em 

contemplações e análises críticas de livros já conhecidos do repertório 

acadêmico, de autoria consagrada pela história e legitimada socialmente, 

muito dos indicados pelos docentes no ano vigente ou em anos anteriores 

– por aí vão Cecílias, Quintanas e Esospos; como também dialogam sobre 

livros que estão fora do circuito da escola, mas completamente inseridos 

nas estantes e cabeceiras dos alunos: nesse ponto, sem a pretensão de se 

negar o discurso ou a experiência dos leitores, a mediação de leitura 

acolhe todas as práticas como legítimas de uma sociedade multicultural. 

Dentre as tantas vozes que se libertam durante essas sessões de 

formação de leitor, evidenciamos alguns discursos que simbolizam a 

compreensão dos sujeitos do ato de ler como integrante não só do seu 
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mundo particular, mas também dos mundos de outros escritores e leitores: 

“não conta o final que eu quero ler (vou tampar os ouvidos)”; “eu adoro 

esse autor, quero ler todos os livros dele”; “eita, já assisti ao filme, mas vi 

que o livro é bem diferente”; “esse livro ganhei de presente da minha tia 

de presente de aniversário”; “a história me fez lembrar da relação que 

tenho com meu pai, de como a gente se esquece de valorizar a família”... 

Os alunos aos poucos vão expressando a intimidade da leitura do seu 

mundo particular articulada à intimidade da leitura dos livros e do 

convívio com as leituras de outros leitores, extrapolando seu universo 

mais familiar, percebendo, como bem nos mostra Freire (2011, p.29), que 

“a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos”. 

A percepção crítica, interpretação e “reescrita” do lido referenda a 

importância desse ato de ler. 

A análise qualitativa das duas experiências pedagógicas de leitura 

nos aproxima das palavras de Alves (2016) quando traduz o caráter de 

ações integradoras e inclusivas: 

 

Essas estratégias, ações e práticas intencionam possibilitar 

não somente a "inclusão", o acolhimento da diversidade, 

mas também o autoconhecimento, a motivação e as 

inúmeras possibilidades de os sujeitos poderem "encontrar 

seu lugar no mundo", trilhar caminhos, construir saberes que 

possam legitimar a expressão de todos os seres; que todas as 

pessoas com diferenças, e graças às suas diferenças, possam 

ser legitimadas, dizer sua palavra, ouvir a palavra do outro. 

(ALVES, 2016, p. 163) 

 

Com as duas dinâmicas de rodas de leitura na escola, os estudantes 

têm a oportunidade de desvelar suas experiências de leitura de mundo e 

de leitura de palavras, revelando-se aos olhos de outrem, bem como de se 

inteirar das experiências de tantos outros leitores a sua volta. Nesse 

movimento dialógico, descobrem-se como leitores ativos que constituem 

a e se constituem pela palavra compartilhada.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de analisar, na perspectiva do pensamento 

freireano, experiências educativas de leitura na escola da educação básica, 

nesse estudo discutimos aspectos do processo de formação crítica para 

leitura, tendo por base a relevante contribuição docente no sentido de 

promover situações de mediação do ato de ler, considerando o seu sentido 

político e sociocultural no espaço escolar. 

Os resultados apontam que as práticas pedagógicas de mediação 

de leitura analisadas vislumbram a compreensão da natureza da 

“palavramundo” na medida em que valorizam o resgate do conhecimento 

prévio dos leitores, a provocação e a problematização do texto pelo 

docente e pelos estudantes, o incentivo à socialização de interpretações e 

compreensões de leitura, o despertar para novas leituras. A curiosidade do 

aluno é uma das palavras-chave para formação, não só é enaltecida, como 

é instigada pelo docente o qual entende o despertar do protagonismo 

estudantil como uma opção metodológica e sobretudo política visto que, 

como bem nos lembram Freire e Fagundez (1985), a pergunta do aluno 

pode colocar o professor num novo ângulo crítico-reflexivo. Na 

coletividade, no compartilhar textos e leituras, também se ensina-aprende 

a perguntar: as perguntas e resposta não são apresentadas unicamente pelo 

professor, mas na convergência e negociação de coerências possíveis 

levantadas pelo grupo e mediadas pelo docente. A escola, assim, rompe 

com expressões pedagógicas autoritárias e repressoras. 

Diante de um extenso quadro detalhado por Freire (1996) no que 

tange à pedagogia da autonomia, nessas experiências de rodas de leitura, 

além da curiosidade exigida pelo ato de ensinar, destacam-se ademais 

como elementos desta prática o respeito aos saberes dos educandos 

construídos no seio das suas vivências concretas e familiares anteriores, 

sendo essas bases para construção de sentido dos textos lidos. Nesse 

caminhar, em que coletivamente o docente e os estudantes se expõem 

compartilhando sentidos pela linguagem, são imperativas a aceitação do 

outro (do diferente) e a rejeição à qualquer forma de discriminação, posto 
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que de outra maneira estaríamos ferindo a substantividade do humano e 

agredindo a democracia.  

Este estudo vem reafirmar o papel do educador para uma educação 

crítica e inclusiva: as experiências de mediação de leitura valorizam a 

constituição coletiva e dialógica de uma comunidade de leitores que 

interagem em atividades pedagógicas significativas, realizando 

articulações entre suas experiências particulares de mundo e as demais 

experiências da comunidade. Essas experiências aproximam os saberes 

tradicionalmente acadêmicos das vivências realizas pelos alunos em 

práticas sociais de leitura autênticas, e abrem espaço para uma ação 

cultural para liberdade constituída na valorização das diversas vozes e no 

compromisso solidário de compartilhar leitura e formar leitores.  
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